
  

A equipa de Futebol dos Antigos Alunos da UA completou a 

sua oitava época consecutiva de atividade com grande êxito. 

Com efeito, em 2018-2019, continuámos a proporcionar aos 

antigos alunos da UA que gostam do desporto-rei a oportuni-

dade de treinar semanalmente e de participar em treze 

encontros de futebol. 

Continuámos a divulgar o nome da Universidade e de Aveiro 

em vários pontos do País e também, acrescente-se, em 

Espanha, onde realizámos um jogo no âmbito dos festejos 

em honra da Virgen de Argeme, em Coria, a convite do 

município local. 

Tivemos também, neste oitavo ano de atividade, a felicidade 

de começar a utilizar o Campo do Crasto, tanto para treinos 

como para jogos. Afinal, a concretização de um velho sonho. 

RESULTADOS DA ÉPOCA 

AAAUA, 0—A.D. Tondela, 1 

A.D. Ala-Arriba, 2—AAAUA, 3 

AAAUA,3—Clube TAP, 1 

C.F. Os Marialvas, 6—AAAUA, 2 

AAAUA, 2—A.D. Ala-Arriba, 2 

AAAUA, 5—F.C. Roriz, 7 

Clube TAP, 1—AAAUA, 3 

AAAUA, 2—G.D. Gafanha, 1 

A.F.V. Caurienses, 3—AAAUA, 2 

F.C. Roriz, 5—AAAUA, 2 

AAAUA, 2—C.F. Os Marialvas, 3 

AAAUA, 6—A.F.V. Caurienses, 2 

AAAUA, 7—Servitis, 2 
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de que as eleições para 
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próximo, em dia e hora 
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rão partilhadas via 
WhatsApp.  
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foi o palco do jogo entre a equi-
pa de futebol dos Antigos  e os 
tondelenses, pelas 18h30, ter-
minando o evento com um jan-
tar-convívio num restaurante da 
cidade. 
O encontro foi muito bem dispu-
tado. Na primeira parte, preva-
leceu o equilíbrio, justificando-
se o nulo ao intervalo. Na 
segunda parte, com uma equipa 
mais jovem, os aveirenses 
dominaram o jogo, criaram inú-
meras oportunidades mas não 
conseguiram marcar. Pior do 
que isso, consentiram um golo 
dos visitantes, que lhes valeu a 
conquista do troféu 26º Aniver-

A Secção Autónoma de Fute-
bol da Associação dos Anti-
gos Alunos da Universidade 
de Aveiro (AAAUA) celebrou 
o seu 26º aniversário a 6 de 
outubro, com a realização de 
um jogo convívio com os 
veteranos do G.D. Tondela. 
Do programa constou a 
receção à equipa visitante, 
no edifício da reitoria e que 
contou com a presença do 
Pró-Reitor para a área do 
Desporto, Professor Senos 
Matias, seguindo-se uma 
visita guiada ao campus de 
Santiago. 
O sintético do Bom Sucesso 

sário. 
Na primeira metade, os Anti-
gos jogaram com Adriano; 
Jorge M., Porfírio (cap.), A. 
Lasca, "Sá Pereira"; Arlindo, 
Daniel Martins, Carlos Couto; 
João Francisco, Nelson e 
"Zitó", apresentando na 
segunda metade Adriano; 
Pedro Carvalho, Ricardo 
Girão, Lasca, "Sá Pereira"; 
Nicolas, Rui Martins, Ales-
sandro; Janeiro, "Conde" e 
"Beto", tendo ainda jogado 
Pedro  Aça  ( jogador-
treinador) e Hélio. 
Por seu turno, o Tondela, 
treinado por "Beto",  alinhou 
com Ricardo Sousa; Nuno 
Albernaz, Francisco Sousa, 
Paulo "Febras", Elísio; Miguel 
"Espanhol", Ricardo, Renato 
Albernaz; Daniel, Pedro 
"Casagrande" e Jorge Silva, 
tendo também jogado Vítor, 
Carlos Cunha, Noé, Paulo 
Torres, Pinheiro, Pedro Vie-
gas e  "Stromberg". 
Convívio bastante animado 
no restaurante Ceboleiros, 
em Aveiro. 

No primeiro jogo da época 

Futebol dos "Antigos" celebrou 26º. aniversário 

Vitória justa em Mira 

Em casa do Ala Arriba 

renses impuseram maior veloci-
dade à partida, acabando por 
dar a volta ao resultado e ven-
cer por 3-2. 
Neste encontro, os Antigos ali-
nharam com Adriano; Gonçalo 
Santinha, Porfírio (cap), A. Las-
ca, Arlindo, "Sá Pereira"; Daniel 
Martins, Rui Martins (1); João 
Francisco (1), Nelson e "Beto", 
tendo ainda jogado Janeiro, 
Pedro Aça (1), Conde, Carlos 
Couto, Alessandro, Jorge M. e 

No início do mês de novem-
bro, os Antigos deslocaram-
se a Mira, onde defrontaram 
os veteranos do Ala-Arriba. O 
encontro foi disputado com 
grande intensidade, na pri-
meira parte, com grande 
equilíbrio entre as duas for-
mações, não obstante os visi-
tados terem pontuado por 
duas vezes antes do interva-
lo. 
Na segunda parte, os avei-

Hélio. 
Por seu turno, o Ala-Arriba 
jogou de início com Russo; 
Sérgio, Roça, "Beira-Mar", 
"Professor"; "Mantorras", 
Gabriel (cap), Messias; 
Michael, Christophe (2) e 
Nelson, tendo também joga-
do Sena, Paulo Claro, João 
Claro e Ivan. 
O convívio entre as duas 
equipas decorreu no restau-
rante "Alpendre", em Mira. 
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No Campo do Bom Sucesso 

Noite inspirada contra Clube TAP 

defesa da casa. 
Aos poucos, os Antigos toma-
ram conta do jogo e ao interva-
lo já venciam por 3-0. 
Na segunda parte, apesar do 
total domínio e das inúmeras 
oportunidades para marcar, os 
ex-universitários acabaram por 
consentir o ponto de honra dos 
homens da TAP. 
Nesta partida, os Antigos apre-
sentaram-se com Adriano, Gon-
çalo Santinha, Porfírio (cap), A. 
Lasca, "Sá Pereira";  Daniel 
Martins, Rui Martins (1), Carlos 
Couto; João Francisco (1), Nel-
son (1) e "Zitó", tendo também 
jogado Ricardo Girão, "Beto", 
Antunes, Alan, Daniel Ferreira, 
Guilherme, "Conde" e Pedro 
Aça. 
O Clube TAP, treinado por Antó-
nio Nunes, jogou com Hélder; 

 Apesar de nunca se terem 
encontrado antes, as duas 
equipas procuraram, desde o 
primeiro minuto, chegar à van-
tagem. Os lisboetas, com exe-
cutantes rápidos e de boa téc-
nica, tentavam a sua sorte, 
criando algumas oportunida-
des, todavia, anuladas pela 

Vítor Reis, Mário Alves, 
Hugo Vilela, Carlos Pereira; 
João Paulo, Diego, Luís 
Branco; Paulo Branco, 
Ricardo Rafael e Fábio (1), 
tendo também jogado 
Pedro Trinchante, "Glórias", 
Pedro Castanheira e Paulo 
Carrola. 
Jantar convívio animado no 
restaurante Ceboleiros. 

No sintético de Sepins 

"Antigos" enregelaram ante o domínio dos "marialvas" 

sempre em vantagem numérica 
face à defesa aveirense.  Em 
dois ataques, chegaram ao 2-1, 
resultado com que terminou a 
primeira parte. 
Para a segunda metade, acredi-
tou-se que, com a entrada de 
jogadores "frescos", os antigos 
alunos iriam retificar posições, 
impor maior velocidade e domi-
nar a partida. Com efeito, 
durante alguns minutos, os 
marialvas tiveram de se aplicar 
para não sofrer golos. Mas, num 
contra ataque, um pouco contra 
a corrente do jogo, chegam ao 

Jogo em noite fria de janeiro, 
no sintético de Sepins, Canta-
nhede. 
Depois de quase dois meses 
sem competição, os antigos 
alunos da UA até começaram 
bem o encontro com os vete-
ranos do Marialvas, batendo-
se de igual para igual e che-
gando mesmo à vantagem 
por intermédio de Zitó, a pas-
se de Carlos Couto.  Os da 
casa, bem organizados e com 
bons executantes, começa-
ram a atacar em duas linhas 
de avançados, aparecendo 

3-1 e a partir daí voltaram a 
controlar a partida. Aos pou-
cos, os visitantes começa-
ram a usar mais o coração 
que a razão, deixando prati-
camente de se preocupar 
com a defesa. Resultado 
final 6-2. 
Os Marialvas jogaram com 
Cláudio; Pet, Albuquerque, 
Morais, Agostinho; Tiga, 
Vítor, Pato; Miguel (1), 
Canhoto (2) e Cambraia (1), 
tendo ainda utilizado Fabre-
gas (1), "Bifes" (1), Patelo, e 
Pedro Serrano. 
Os Antigos Alunos apresen-
taram-se em campo com 
Adriano; "Beto", Porfírio 
(cap), Afonso Lasca, "Sá 
Pereira"; Carlos Couto, 
Daniel Martins; João Francis-
co, Nelson e "Zitó" (1), ten-
do também jogado Conde 
(1), Janeiro, Pedro Aça, Rui 
Martins e Arlindo. 

João Francisco, um dos marcadores  
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Na receção ao Roriz 

Descoordenação e muitos golos 

dos adversários, sempre em 
superioridade numérica. Apro-
veitando tais facilidades, os 
visitantes marcaram cinco 
golos. Resultado ao intervalo: 1
-5. 
Os "Antigos" retificaram posi-
ções e a maneira de jogar, con-
seguindo reduzir a vantagem 
adversária. De salientar, o 
"poker" de "Conde", o segundo 
do jogador em representação 
do grupo. Resultado final: 
AAAUA, 5 - F.C. Roriz, 7. 
Os Antigos alinharam com: 
Adriano; Gonçalo Santinha, 
Porfírio (cap), A. Lasca, Jorge 

 No segundo desafio  no sintéti-
co do Crasto, as coisas não 
correram de feição para os 
"Antigos". 
A equipa dos ex-universitários 
voltou a mostrar algumas fragi-
lidades no novo recinto, decor-
rentes do facto de treinar num 
campo de futebol de sete. 
Perante uma equipa com bons 
executantes e muito traqueja-
da, no caso, o F.C. Roriz, os 
aveirenses, durante cerca de 
meia hora, na primeira parte, 
não conseguiram articular os 
vários setores, na manobra 
defensiva, permitindo a subida 

M.; Rui Martins, Vinagre 
(1), Carlos Couto; Antunes, 
"Conde" (4) e Pedro Aça, 
tendo também jogado 
Ricardo Girão, Milton e 
Awais Jadoon. 
O F.C. Roriz apresentou-se 
em campo com: Braga; 
Serginho, Lopes, Dani, Pau-
linho (1); Lu, Neca; Filipe, 
Duarte (2), Aleixo (3) e 
Nestor (1), tendo também 
utilizado Lino Vieira e Zé 
Júlio. 
O convívio teve lugar no 
restaurante "Querida", na 
Quinta do Gato. 

No jogo inaugural do Campo do Crasto 

Empate a saber a pouco 

saram a dominar o jogo, mar-
cando por duas vezes, por inter-
médio de Carlos Couto. Nos 
minutos finais, houve um perío-
do de alguma perturbação na 
manobra defensiva dos antigos, 
acabando por sofrer um golo 
antes do intervalo e ainda uma 
grande penalidade, magnifica-
mente defendida por Adriano. 
Resultado ao intervalo: 2-1. 
Na segunda parte, os aveiren-
ses voltaram ao domínio do 
jogo, mas não conseguiam tra-
duzir em golos essa vantagem. 

No jogo inaugural do sintético 
do Crasto, a equipa dos Anti-
gos Alunos recebeu a dos 
veteranos da A.D. Ala-Arriba, 
de Mira. 
Os mirenses entraram em 
campo dispostos a desafron-
tar a derrota sofrida em 
casa.  Com o seu jogo bem 
mecanizado, lá iam tentando 
s u r p r e e n d e r  o s  e x -
universitários, que , sem 
grande dificuldade, os manti-
nham "controlados". 
Aos poucos, os da casa pas-

Numa jogada fortuita de 
contra ataque, os mirenses 
acabaram por fazer o 2-2, 
resultado com que acabou a 
partida. 
A AAAUA alinhou com Adria-
no; Jorge M., Porfírio (cap), 
A. Lasca, "Sá Pereira"; Nico-
las, Daniel Martins, Carlos 
Couto (2); João Francisco, 
Janeiro e "Zitó", tendo tam-
bém jogado "Beto", Pedro 
Carvalho, Ricardo Girão, 
Arlindo, Rui Martins, Nelson 
Martins, F. Antunes, Pedro 
Aça e Hélio. 
A A.D. Ala-Arriba apresentou
-se em campo com Ricardo; 
Sérgio, Roça, Santos, 
"Micas"; Messias, Christophe 
(2), "Zé Pequeno"; "Marito", 
Nelson (cap) e Ivan, tendo 
ainda utilizado Claro. 
Embora contestada pelos 
visitantes, assistiu-se a uma 
boa arbitragem de António 
Silva, auxiliado por Ricardi-
nho e A. Jadoon. 
A terceira parte teve lugar 
no restaurante "Querida", na 
Quinta do Gato. 
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Na viagem a Lisboa 

Antigos voaram mais alto 

utilizado Tiago Correia, Seme-
do e Sérgio. 
Os Antigos jogaram inicial-
mente com: Adriano; Gonçalo 
Santinha, Porfírio (cap), A. 
Lasca, "Sá Pereira"; João Pin-
to, Daniel Martins, Nicolas, 
Carlos Couto; "Conde" (2) e 

Jogo no sintético do Olivais, em 
Lisboa, com o Clube TAP. 
À semelhança do que se pas-
sou no primeiro jogo, no Bom 
Sucesso, a equipa aveirense 
mostrou-se bem organizada, 
resolvendo com relativa facili-
dade os "problemas" que os 
homens do Clube TAP começa-
ram por colocar. 
Aos poucos, os visitantes toma-
ram conta do jogo, acabando 
por marcar três golos e falhan-
do outros tantos, contra ape-
nas um dos da casa. 
O Clube TAP, treinado por 
António Nunes, apresentou em 
campo: Paulo; Vítor Reis, Mário 
Alves, Nuno Manuel (cap), 
Pedro Trinchante; "Chaparro", 
Tiago, Samuel, Zé Silva; Jorge 
(1) e Simão, tendo também 

Pedro Aça, tendo também 
jogado Milton, Gabriel, Alan 
(1), Ricardo Pascoal, Awais 
Jadoon e Hélio. 
A "terceira parte" decorreu 
animada no restaurante 
Leonardus, nas proximida-
des do Pavilhão João Rocha. 

Com a Gafanha 

Vitória justa num jogo quezilento 

os vários setores, acabando por, 
aos poucos, tomar conta do 
jogo. João Francisco fez o 1-0, 
Batel, empatou, de grande 
penalidade, para o Gafanha e, 
perto do final, Jadoon fez 2-1 
para os ex universitários, resul-
tado com terminou a partida. 
De referir, algumas quezílias 
que ocorreram em campo, de 
parte a parte,  acrescente-se, 
retirando brilhantismo ao 
encontro. 
A AAAUA, treinada por Pedro 
Aça,  alinhou com Adriano; 
"Beto", Porfírio (cap), A. Lasca, 

Tendo em conta as dificulda-
des sentidas nos jogos reali-
zados no campo do Crasto, os 
Antigos Alunos apresentaram
-se em campo organizados de 
forma a suster eventuais ten-
tativas adversárias de chegar 
à baliza aveirense em supe-
rioridade numérica. 
Com efeito, apesar da equipa 
do Grupo Desportivo da Gafa-
nha ser rotinada e de contar 
com alguns bons executan-
tes, a AAAUA bateu-se de 
igual para igual, com bom 
sentido de entreajuda entre 

"Sá Pereira"; Rui Martins, 
Daniel Martins, Carlos Cou-
to; João Francisco (1), Nel-
son e "Zitó", tendo também 
jogado Alan, "Conde", Gon-
çalo Santinha, Rafael, Daniel 
Ferreira e Awais Jadoon (1). 
O G. D. Gafanha, treinada 
por Pedro Silva, apresentou-
se com Maurício; Santos, 
Batel (1 gp), Mário (cap), 
Leite; Teles, Matos, J. Vítor; 
Emanuel, Micael e Nuno 
Lopes, tendo também utili-
zado David, "Jorgito", Marco, 
Gabriel  e Chaves. 
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Jogo em Espanha 

Recebidos principescamente  em Coria 

Cheli antecipou-se à defesa 
visitante, fazendo o 2-0 e, por 
fim, José Luís, de pontapé 
livre, marcou o terceiro. 
Aos poucos, os Antigos 
recompuseram-se e passaram 
a dominar o jogo. Carlos Cou-
to bisou mas não foi suficien-
te para trazer o "caneco" para 
Aveiro. 
Os Veteranos Caurienses ali-
nharam com: Vicente; Toñi 
(cap), Cheli (1), Rúben, 
Morea; Alberto, Sérgio (1), 
Peque; Bueno, Carlos e Piro, 
tendo também jogado Raúl, 
José Luís (1), Fernando, Agüi 

A equipa da AAAUA fez a sua 
terceira deslocação a Espanha, 
tendo sido, uma vez mais, 
obsequiada com uma receção 
digna de príncipes. Com efeito, 
os nossos anfitriões, os Vetera-
nos Caurienses, programaram 
a nossa visita ao detalhe, que 
incluiu uma componente social, 
no âmbito das festividades em 
honra à Virgen de Argeme. 
O jogo, que tinha em disputa o 
XXVII Trofeo Virgen de Arge-
me, realizou-se no fim da tarde 
de sábado, 11 de maio, no 
Campo Municipal César San-
chez, em Coria.  
A equipa aveirense entrou em 
campo com algumas cautelas 
defensivas, mas não conseguiu 
suster três iniciativas adversá-
rias que, quase de rompante, 
deram a vantagem aos da casa 
e marcaram, sem dúvida, a 
diferença. Numa delas, Sérgio, 
de fora da área, surpreendeu 
Adriano. De seguida, na marca-
ção de um pontapé de canto, 

e Nandi. 
Os Antigos alinharam com: 
Adriano; Jorge M., Porfírio 
(cap), Gabriel, "Sá Pereira"; 
Mário Lima, Alan, Carlos 
Couto (2); Conde, João 
Francisco e "Zitó", tendo 
também jogado Alex, Ricar-
do Girão, Roque, Pedro Aça, 
Hélio e Milton. 
No final do jogo, portugue-
ses e espanhóis encontra-
ram-se no Hotel Monte Sol, 
onde se deliciaram com 
tapas e bebidas da região, 
tendo sido entregues, além 
das taças, lembranças à 
comitiva aveirense. 
À noite, uma visita guiada à 
catedral local e um salto a 
uma localidade próxima 
onde decorria uma largada 
de touros. 
Na manhã seguinte, antes 
da partida, ainda houve 
tempo para uma visita à 
ermida da padroeira de 
Coria, para umas tapas 
mais frugais e para uma 
segunda largada. Um fim de 
semana em cheio. 

FUTEBOL DOS “ANTIGOS” - síntese de notícias da SAFAAAUA—época 2018-19 
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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Último jogo fora 

Tivemos "galo" em Barcelos (Roriz) 

bola "para o barulho",  meteu-a 
na baliza. Balde de água fria 
para os Antigos, que ainda ten-
taram reagir. Todavia, minutos 
depois, o mesmo Paulinho, de 
livre direto, fez o 4-2, matando 
o jogo. 
No limite das forças, os visitan-
tes já não conseguiram evitar o 
5-2, resultado com que termi-
nou o encontro. 
Os veteranos do F.C. Roriz joga-
ram com Braga (cap); Pimenta, 
Serginho, Lopes, Bispo; Lu, 
Paulinho (2), José Júlio; Aleixo 
(2), Neca e Jorge, tendo tam-
bém utilizado  Duarte (1), 
Nuno, Jacques e Dias. 

Como era de esperar, os da 
casa começaram a tentar impor 
o seu jogo, com recurso siste-
mático à velocidade dos seus 
avançados. Os Antigos batiam-
se de igual para igual, e chega-
ram mesmo à vantagem, por 
intermédio de "Zitó". 
Até final da primeira parte, o 
jogo foi muito disputado e 
repartido, com o resultado em 
2-2 ao intervalo.  
O equilíbrio continuou pela 
segunda parte, mas num ata-
que dos homens de Roriz, apa-
rentemente controlável pela 
defesa aveirense, Paulinho, do 
bico da área, ao tentar atirar a 

A AAAUA alinhou com 
Adriano; Jorge M., Porfírio 
(cap), Afonso, Milton; Car-
los Couto (1), Gabriel, "Sá 
Pereira"; Gonçalo Santinha, 
Tebús e "Zitó" (1), tendo 
também jogado Pedro Aça, 
Hélio e Vasco. 
Ótima receção, na sede dos 
anfitriões, que obsequiaram 
os ex universitários com 
uma refeição de muito boa 
qualidade. 
No final, ofertaram aos 
aveirenses uma lembrança 
da região, também apro-
priada ao jogo, ou seja, um 
galo de Barcelos! 

Visitantes com muita sorte 

Festival de golos...perdidos 

avançados isolados atiraram 
para fora ou para as mãos do 
guarda redes, e, por cerca de 
uma dezena de vezes, a 
bola,  ora batia na trave, ora 
beijava os postes. Um autêntico 
festival de golos perdidos. 
A AAAUA apresentou-se com: 
Adriano; Gonçalo Santinha, Por-
fírio (cap), A. Lasca, «Zitó»; 
Carlos Couto, Gabriel, Nicolas; 
Conde, Pedro Aça e «Beto» (1), 
tendo também jogado João 
Francisco (1), Gonçalo Janeiro, 
Érico Fernandes, Miguel C.R., 
«Rafa» e Daniel Ferreira. 
O C.F. «Os Marialvas» entrou 
em campo com: Cláudio Matias; 
Ricardo Lages, Sérgio Albuquer-
que (cap),  Júlio, Jorge Mendes; 

A traquejada equipa d'Os 
Marialvas entrou forte na parti-
da, com um jogo sistematiza-
do, ao primeiro toque, criando, 
desde o apito inicial,  inúmeros 
problemas aos visitados e con-
seguindo marcar três tentos 
contra apenas um dos ex uni-
versitários. Estes, na segunda 
parte, refrescaram a equipa e, 
aos poucos, foram tomando 
conta do jogo.  
Já com 2-3 no marcador, os 
avançados de Aveiro tudo ten-
taram para dar a volta ao 
resultado, mas sem êxito. 
Parecia existir uma barreira 
invisível que não deixava 
entrar a bola na baliza dos visi-
tantes. Por duas ou três vezes, 

João Gomes (1), Miguel 
Artur, Carlos Miguel; Vítor, 
F a b r í c i o  ( 1 )  e 
«Canhoto» (1), tendo ainda 
jogado Daniel, Rodrigo 
Abrantes, Ladeira e «Pet». 
Boa arbitragem da equipa 
constituída por António Sil-
va, Paulo e «Dani». 
Convívio animado no res-
taurante XL. 
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ses como de aveirenses. 
Para o jogo, que se iniciou por 
volta das 17h00, a equipa visi-
tante apresentou-se, nada 
mais nada menos, com vinte e 
oito atletas. Os visitantes, 
conhecedores da maneira de 
jogar dos ex universitários, 
tentaram surpreendê-los, des-
locando o seu jogador mais 
rápido para a frente. 
No entanto, os "Antigos", 
atentos e sempre muito com-
bativos, foram contrariando o 
sistema adversário, chegando 
à vantagem (1-0). Pouco tem-
po depois, numa jogada indivi-
dual, Sérgio empatou (1-1). 
Mas, na resposta,  A. Las-

A vinda da delegação da Asocia-
ción de Veteranos Caurienses 
Fútbol, da cidade espanhola de 
Coria foi programada ao deta-
lhe. Na receção, que teve lugar 
no átrio do edifício da reitoria, 
esteve presente o Sr. Pró-Reitor 
para o Desporto,  Doutor Senos 
Matias, que deu as boas vindas 
aos visitantes. Enquanto degus-
tavam uns ovos moles e um 
espumante, uma gentileza do 
nosso grupo, a delegação visi-
tante ofereceu uma estatueta à 
UA. 
Seguiu-se uma visita guiada a 
uma das salinas da nossa Uni-
versidade, que mereceu a 
melhor atenção tanto de corien-

ca  deu de novo a vanta-
gem aos aveirenses (2-1). 
Entretanto, estes fizeram 
entrar alguns dos seus atle-
tas mais jovens, tomando 
completamente conta das 
rédeas do jogo. Resultado 
final: 6-2 
A AAAUA alinhou com 
Adriano; Nicolas, Porfírio 
(cap), Pedro Aça, «Sá 
Pereira»; João Francisco, 
Daniel Martins, Carlos Cou-
to; Conde (2), A. Lasca (2) 
e «Zitó», tendo também 
jogado A. Tebús (1), Alex 
(1), Alessandro, Nelson, 
Érico e Hélio. 
A A.V. Caurienses Fútbol 
entrou em campo com 
Raúl; Alberto, Rubén, Uly-
ses, Arroyo; Peque, José 
Pedro, Miguel; Jon, Carlos 
(cap) e Sérgio (1), tendo 
também utilizado Vicente, 
David, Juan Carlos, Santi, 
Agüi, Toñito, Felipe, Ches-
co, Bueno, Chema, Toñi, 
Tomás, Ramón, Nandi, Ken-
sel e Cheli. 
Boa arbitragem da equipa 
de António Silva. Terceira 
parte animada no restau-
rante XL. 

Intercâmbio desportivo entre a UA e Coria (Espanha) 

Fútbol y Amistad 

Jogo com empresa patrocinadora 

Boa réplica da Servitis 

(1), Mário Lima, Antunes; Alex 
(2), Hélio e Lasca (2), tendo 
também jogado A. Tebús (2), 
Alessandro, “Rafa”, Daniel Fer-
reira e Pedro Couto.  
A Servitis alinhou com Sérgio 
Conceição; A. Conceição, Bruno 
Gomes (cap), Tiago Araújo, Dio-

Coube à equipa representati-
va da Servitis, uma das 
empresas patrocinadoras da 
nossa Secção, encerrar a 
época da nossa equipa. 
O jogo foi muito bem disputa-
do, mostrando-se a formação 
dos “Antigos” melhor organi-
zada em campo, dominando 
quase sempre, apesar da boa 
réplica dos visitantes. Resul-
tado final 7-2. 
A AAAUA alinhou com: Adria-
no; Pedro Aça, Porfírio (cap), 
Érico, “Zitó”; Carlos Couto 

go R.C.; Carlos Teixeira, 
Roberto, Marcelo; P. Gon-
çalves (1), P. Resende (1) e  
Tomás, tendo também 
jogado Gonçalo R.C., Jaime 
Teixeira, César Resende, 
Telmo Sousa, Ricardo 
Lamego e João R.C.  


