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O campeonato terminou e
com o FC Vizela em grande
estilo. O futuro é promissor
e tem vários nomes para
reter | p.9 e 10

Nunca um empate foi tão
festejado. Na penúltima jornada,
Kiko marcou e o Vizela
confirmou a presença na I Liga.
Esta é altura de balanço | p.2-5

Ivo Gonçalves e Marcos Paulo
estão de saída. O plantel vai sofrer
alterações, mas também na
formação se está a trabalhar. Veja
quem já renovou. | p.10

BREVEMENTE
LUGAR ANUAL 2022/23 À VENDA

Nota Editorial
A edição de junho da FC Vizela - Magazine chega mais tarde porque um balanço completo não se faz em dois dias. Além disso, esperamos até
ao limite pelos resultados da formação que podiam confirmar mais resultados históricos numa época verdadeiramente extraordinária. A nossa
revista só voltará em julho, já com o plantel principal de regresso ao trabalho e com novidades e entrevistas que faremos questão de lhe fazer
chegar em primeira mão. Para já, feche o livro de 2021/22 com os números e as curiosidades que falta conhecer e com os méritos dos Sub-19
e demais futebol de formação. Esperemos que goste. Até julho!

FELIZES NA I LIGA E A PEDIR MAIS
Eis o balanço e números finais da Liga Portugal bwin 2021/22, que confirmou o FC Vizela como clube de primeira.

Dos golos aos adeptos, do coletivo ao individual, o raio-x de uma época boa que promete mais para o futuro.

Em maio caiu o pano sobre a Liga Portugal bwin e o FC Vizela confirmou aquilo que foi prometendo ao
longo da época: a permanência inédita no escalão. E foi prometendo, mas não de boca. A equipa nunca
esteve em lugar de despromoção com a exceção da jornada inaugural, quando perdeu 3-0 em Alvalade. E
em lugar de play-off apenas numa ocasião. A bem da verdade, na decisiva segunda volta, esteve quase
sempre a três ou mais pontos de diferença para a linha de água, o que de alguma forma foi valendo
conforto.

JOGOS EM CASA

51 331 o total de adeptos que
51 Foram
assistiram aos nossos jogos em casa, à

média de 3019 por jogo (10º lugar) e uma
taxa de ocupação de 47,75% (5º melhor)
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TEMA DE CAPA

A festa fez-se no empate contra o Marítimo,
com mais de 4500 adeptos presentes, na
terceira maior assistência da época, apenas
superada pelas receções a FC Porto e
Benfica. A derrota do Tondela em casa do Gil
Vicente até dispensava pontos, mas a nossa
equipa queria festejar com a sensação de
que não precisou da ajuda de ninguém e fêlo com mérito e um golo de Kiko Bondoso.

JOGOS FORA

Na preponderância estatística, o algoritmo da
“OPTA” coloca dois jogadores do FC Vizela
entre os melhores da Liga. Samu terá sido o
terceiro melhor médio-centro, atrás de André
Franco (Estoril) e Pedrinho (Gil Vicente). Kiko
Bondoso foi o oitavo melhor extremo, um de
quatro que furam a lógica dos grandes no Top10.

Na última jornada, em Moreira de Cónegos, já
estava a salvo, mas os números da derrota (41) não agudizam muito a estatística que
nestas páginas lhe apresentamos. Nos vários
items apresentamos o melhor, os dois
melhores fora da órbitra dos quatro grandes,
o FC Vizela e o pior em cada item.

Contra 10 dos 17 adversários desta Liga, o FC Vizela
fez melhor na segunda volta do que na primeira. Isso
inclui resultado, diferença de golos ou golos
marcados, em caso de diferença similar.

"As virtudes deste grupo são muitas e
quero destacar a grande união. É capaz de
ser o melhor onde trabalhei. Estamos aqui
para nos ajudar uns aos outros, isto é
literalmente uma grande família"

"Um jogador que nunca jogou a este nível
pode sentir, de início, que não é tão bom
como os outros. Mas com jogos, vitórias e
pontos, vem a confiança e percebe que,
afinal, não é assim"

Ivanildo Fernandes

Kiko Bondoso
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TEMA DE CAPA

Melhores na segunda volta, mais fortes em casa

Com efeito, já se sabia, o FC Vizela é mais sólido em
casa. Mas os números fora também não deslustram
na comparação com as outras equipas do
campeonato. Mais relevante foi a evolução da
primeira para a segunda volta. Os mais pessimistas
dirão que foi apenas mais um ponto. Os mais
realistas olham para o contexto e percebem que
apenas quatro clubes que lutaram até ao fim pela
permanência conseguiram evoluir. Dos que
desceram, apenas o Belenenses o fez.

44

O Famalicão, com uma média de 24,1 anos de
idade, foi a equipa mais jovem desta Liga. Arouca,
Marítimo e Paços de Ferreira, com 27,4 foram as
mais velhas. O FC Vizela, com 26,7, ficou em 12º

4,19

Média de notas do relvado do Estádio
FC Vizela, o 12º melhor dos 20 que
passaram pelo campeonato. O Portimão
Arena (4,87) foi o melhor, o Estádio da
Madeira (3.42) foi o pior.

Na métrica estatística da “Opta” a propósito
dos golos expectáveis em função das
oportunidades, o Vizela aparece em oitavo.
Devia ter feito 44, conseguiu apenas 37.

GOLOS MARCADOS

"Surpreendeu-me começar a jogar mal
cheguei, mas fico feliz por ter ajudado a
equipa nesta tarefa. Álvaro Pacheco tem o
grupo na mão"
Anderson

GOLOS SOFRIDOS

REMATES
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mini entrevista

CRUZAMENTOS

Mais fortes (e ineficazes) a atacar, piores a gerir

Outra evidência: o FC Vizela ataca bem melhor do
que defende. E isso não se vê apenas no total de
golos marcados e sofridos, mas sobretudo nos
golos que ficaram por marcar e na ineficácia que a
equipa foi revelando. A gestão da bola ficou abaixo
da larga maioria dos pares. Uma ressalva: o Arouca,
que foi o melhor das equipas do campeonato de
baixo, também ficou abaixo dos 50%.

145

Número de substituições feitas por
Álvaro Pacheco, o quarto treinador que
menos mexeu durante os jogos. O
Boavista, com 128, foi quem menos
mudou. O Moreirense o líder com 165.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

"Fizemos uma boa época, Este é um clube
fantástico. Senti que muita gente queria
que o Vizela se mantivesse na I Liga"
Pedro Silva

REMATES CONSENTIDOS

POSSE DE BOLA
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FC Vizela 1 x 1 CS Marítimo

Equipa Principal

O EMPATE MAIS SABOROSO
Ainda que com os ouvidos em Barcelos, onde uma derrota do Tondela
garantia a permanência do FC Vizela na I Liga, a equipa não quis deixar
de fazer o seu trabalho e garantir os pontos que dispensassem quaisquer
contas. E assim foi. Mais dominador ao longo de todo o jogo, o Vizela
inaugurou o marcador através de Kiko Bondoso, que aos 56' aproveitou
um cruzamento eficaz de Cassiano. Pouco tempo houve para festejar,
porque um erro de Ofori precipitou o empate do Marítimo que deixava os
4500 adeptos presentes mais apreensivos. Tempo de ser eficaz e prático
e controlar o jogo, para que a festa não fugisse. E assim foi: no final
ninguém se queixou do empate e o sorriso foi geral.

"Há uma felicidade extensiva ao concelho, à família
vizelense. Fizemos história. O Vizela chegou à I Liga e
mostrou uma identidade que merecia a permanência"
"
Álvaro Pacheco
Ficha de Jogo
Local: Estádio do Futebol Clube de Vizela (4.519 espectadores)
Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro)
Assistentes: André Almeida e Tiago Mota
4º Árbitro: João Pinho (AF Aveiro)
Vídeo-Árbitro (VAR) / AVAR: Luís Ferreira (AF Braga) / Luís Costa
FC Vizela (4x3x3): Pedro Silva; Igor Julião, Anderson, Ivanildo Fernandes e Richard Ofori; Claudemir, Alex
Méndez (Marcos Paulo, 89’), Samu (Raphael Guzzo, 18’); Cassiano, Schettine (Nuno Moreira, 66’) e Kiko
Bondoso (Sarmiento, 89’).
Suplentes não utilizados: Ivo Gonçalves, Zohi, Guo Tianyu, Aidara e Koffi.
Treinador: Álvaro Pacheco
CS Marítimo (4x2x3x1): Miguel Silva; Clésio (Henrique, 80’), Matheus (Leo Andrade, 86’), Zainadine e Vítor
Costa; Rossi e Beltrame; Edgar Costa (Miguel Sousa, 80’), Rafik Guitane (Xadas, 86’) e André Vidigal; Joel
Tagueu (Alipour, 72’).
Suplentes não utilizados: Paulo Victor, Diogo Mendes, China e Pelágio.
Treinador: Vasco Seabra
Golos: Kiko Bondoso (56’) e Rafik Guitane (61’).
Cartões Amarelos: Matheus (5’), Claudemir (52’), Rossi (59’), Nuno Moreira (66’), Cassiano (70’) e Alex
Méndez (75’).

Samu lesionou-se bem cedo no jogo
da festa e teve de ser substituído por
Guzzo. O médio não jogou no último
desafio e terminou a temporada
lesionado, ainda que sem nada de
grave.

Kiko Bondoso terminou a época em
franco crescimento: seis golos e
quatro assistências. Foi dele o que
selou a permanência.

Moreirense FC 4 x 1 FC Vizela
DESPEDIDA PARA ESQUECER
Num jogo que vale muito para os adeptos - dérbi é dérbi e este é dos
quentes - os 1000 vizelenses que foram a Moreira de Cónegos mereciam
uma exibição melhor na despedida. A expulsão de Ivanildo logo aos 3' por
travar um atacante adversário que seguia em boa posição para marcar
condicionou todo o jogo, mas a equipa nunca esteve concentrada e errou
em demasia. A entrada de Nuno Moreira ainda agitou, a de Marcos Paulo
ainda valeu o golo solitário, mas nada bastou para a avalanche de golos
sofridos. Foram quatro, foi feio e a despedida não devia ter sido assim.

"A expulsão cedo condicionou o jogo, mas mesmo
assim devíamos ter feito mais. Os adeptos mereciam"
Ivanildo Fernandes
Ficha de Jogo
Local: Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas (2.957 espectadores)
Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve)
Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto
4º Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve)
Vídeo-Árbitro (VAR) / AVAR: Rui Oliveira (AF Porto) / André Dias
Moreirense FC (4x2x3x1): Kewin Silva; Rodrigo Conceição, Artur Jorge, Pablo e Pedro Amador (Steven Vitória, 67’); Sori Mané (Fábio
Pacheco, 45’), Jefferson Júnior (Ibrahima, 53’); Paulinho, Gonçalo Franco (Walterson, 80’) e Derik Lacerda (Yan Matheus, 53’); Rafael
Martins (C).
Suplentes não utilizados: Pasinato, Matheus Silva, Galego e Ismael.
Treinador: Ricardo Sá Pinto
FC Vizela (4x3x3): Ivo Gonçalves (C); Igor Julião, Anderson, Ivanildo Fernandes e Maviram (Richard Ofori, 29’); Claudemir (Marcos Paulo,
73’), Raphael Guzzo (Nuno Moreira, 29’) e Alex Méndez; Kiko Bondoso, Schettine (Aidara, 5’) e Cassiano (Sarmiento, 73’).
Suplentes não utilizados: Pedro Silva, Zohi, Alejandro e Friday Etim.
Treinador: Álvaro Pacheco
Golos: Sori Mané (8’), Artur Jorge (16’), Derik (30’), Yan Matheus (66’) e Marcos Paulo (90+3’).
Cartões Amarelos: Pedro Amador (33’), Richard Ofori (36’), Anderson (63’), Igor Julião (71’), Fábio Pacheco (74’) e Rodrigo Conceição (90+2’).
Cartão Vermelho: Ivanildo Fernandes (3’).

O Moreirense foi das poucas equipas que
venceu por duas vezes o FC Vizela nesta
Liga. FC Porto, Sporting e SC Braga foram
as outras.

Sem golos a fechar, Cassiano e
Schettine fecharam a época como
goleadores siameses: nove tentos cada
um. Guilherme foi o melhor na I Liga:
oito.
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Sub-19

A PERMANÊNCIA NO PRIMEIRO MATCH-POINT
FC Vizela terminou como segunda melhor equipa da fase complementar, mas apenas
porque cedeu pontos nas duas últimas rondas, já depois de cumprido o objetivo
principal da época. Em 2022/23, como nos seniores, os Sub-19 serão de primeira
À entrada de Maio, o FC Vizela dispunha de três match-points
para carimbar um triunfo e selar a permanência. Até podia não
ser necessário (e não seria...) mas a equipa não fez a coisa por
menos e confirmou os méritos de uma excelente época logo a
abrir, em casa do Tondela, até então a única equipa que havia
vencido o FC Vizela nesta segunda fase. O golo de Alex aos 86'
soltou uma festa justa e permitiu ao treinador Joel Sampaio
rodar o plantel nos dois jogos seguintes. Um empate e uma
derrota não permitiram que o FC Vizela fosse a melhor equipa
da segunda fase, mas mesmo a assim só o FC Paços de Ferreira

imagem retirada do site ZeroZero

fez melhor, algo que acaba por ser a cereja em cima do bolo que
se chamou permanência.

Fichas de Jogo

CD Tondela 1 x 2 FC Vizela

Local: Parque de Jogos Bairro Novo de Nandufe
FC Vizela: Ahmed Nader; Alex Lopes, Luiz Neto, Rui Carreira, Francisco Silva (Freitas 85′)
Tiago Brito (Baldé 85′), Marrugo (Gonçalo Miranda 85′), Alejandro Alvarado; Leyner, Libór
(João Pacheco 62′), Opeyemi (Rodrigo Machado 70′)
Suplentes não utilizados: Samu, Diogo Antunes
Treinador: Joel Sampaio
Golos: 0-1 Opeyemi (38′) e 1-2 Alex Lopes (86′ g.p.)
Cartões amarelos: Libório (13′), Opeyemi (52′), Francisco Silva (69′), Luiz Neto (90+3′)

FC Vizela 1 x 1 UD Oliveirense

Local: Estádio Municipal de Vilarinho
Árbitro: Fábio Silva (AF Braga)
Assistentes: Miguel Silva e Luís Fernandes
FC Vizela: Samu (C) (Pedro Dinis 81’); Tiago Freitas, Alex Lopes (Luiz Neto 67’), Rui
Carreira e Francisco Silva; Joel Veloso (Opeyemi, 67’), Gonçalo Miranda e Rodrigo
Machado; João Pacheco, Ricardo Libório (João Bernardo, 67’) e Adulai Baldé (Óscar, 81’).
Suplentes não utilizados: Tiago Brito e Afonso Ferreira.
Treinador: Joel Sampaio
Golos: 1-0 Ricardo Libório (14’)

FC Paços de Ferreira 2 x 1 FC Vizela

LLocal: Campo de treinos nº1 do FC Paços de Ferreira
FC Vizela: Samu, Alexandre Lopes (João Pacheco, 64’), Rui Carreira, Luiz Neto, Tiago
Brito, Tiago Freitas, Ricardo Libório, Alejandro Alvarado, Monsuru Opeyemi (Adulai
Baldé, 77’), Diogo Antunes e Leyner Palacios (Gonçalo Miranda, 77’).
Suplentes não utilizados: Pedro Pereira e Rodrigo Machado.
Treinador: Joel Sampaio
Golos: Gonçalo Miranda (90+2’)
Cartões Amarelos: Luiz Neto (44’) Luiz Neto (67’), Luis Marrugo (82’), Tiago Brito (90+5’)
Cartões Vermelhos: Luiz Neto (67’)

(Dia 07/05/2022)

(Dia 15/05/2022)

(Dia 21/05/2022)
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Sub-19

SEMPRE A CRESCER ATÉ TOCAR O CÉU
Objetivo cumprido com distinção e elevação. A nota da época dos Sub-19 só não é máxima porque a primeira fase deixou alguma
coisa a desejar. Não porque fosse obrigatório conseguir mais, mas porque o nível atingido na segunda metade permitiria sonhar de
outra forma na primeira metade. Aliás, uma média de pontos igual nas duas partes da temporada teria permitido disputar o título
nacional. O FC Vizela foi das equipas que mais evoluiu e os números finais são como o algodão: não enganam. Nos primeiros 12 jogos
da temporada, apenas dois triunfos. No segundo terço (24 desafios), a equipa venceu metade deles, empatou cinco e perdeu apenas
sete. Notável.
Como dissemos, faltou experiência e rodagem

esta

equipa no início da temporada. Mas sobrou vontade de
crescer e aprender. Joel Sampaio, o treinador, soube
capitalizar o que este grupo de jogadores tinha melhor e
fazer nascer uma ideia coletiva de posse, pressão alta e
intensa e um ataque bem trabalhado e com soluções
várias para fazer face à ausência de um verdadeiro
ponta-de-lança. Libório vestiu essa pele na maior parte
das ocasiões e foi ainda melhor ajudado após janeiro,
com a integração do colombiano Leyner. Opeyemi foi
outro dos que mais cresceu, a par de nomes mais
regulares durante o ano como Neto, Carreira, Marrugo,
Alex ou Alejandro.
Este grupo destacou-se, sobretudo, pelo conjunto que

Nader (Egipto), Luiz Neto (Brasil), Marrugo e Leyner (Colômbia),

conseguiu formar e pela forma como todos se tornaram

Opeyemi (Nigéria), Baldé (Guiné) e Alejandro (USA) são os

importantes. O treinador utilizou 35 jogadores enquanto

estrangeiros dos Sub-19

procurava a fórmula certa. Desses, 13 fizeram golos. No
resumo final, 36 jogos, 14 triunfos, 10 empates, 12

Chico Silva (lateral esquerdo) e Tiago Brito (médio defensivo) foram

derrotas, 57 golos marcados e 54 sofridos para um

convocados à Seleção de Sub-18. Tal como Carreira, Libório,

oitavo lugar final, oito pontos acima da linha de água e

Pacheco e Freitas, são Sub-19 na próxima época.

permanência celebrada a três jornadas do fim.

OUTROS UTILIZADOS

Ricardo Liborio
32 jogos
2015'

Adulai Baldé

João Pacheco

31 jogos
1408'

29 jogos
1725'

Luis Marrugo

Alejandro Alvarado

29 jogos
2258'

23 jogos
1935'

Tiago Brito
30 jogos
2036'

Francisco
Silva
Rui Carreira
30 jogos
2140'

26 jogos
2315'

Luiz Neto
29 jogos
2327'

Alexandre
Lopes
36 jogos
2973'

Ahmed Nader
30 jogos
2700'
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Sub-19

O MAIS UTILIZADO

Alexandre
Lopes

O GOLEADOR

Participou em todos os jogos da

Ninguém apostaria num defesa para

época (36), num total de 2973

ocupar este lugar, mas a verdade é

minutos, parte deles a defesa-central

que Alex se destacou não só atrás

(onde começou), a maioria à direita

como na finalização. Oito dos 12

da defesa). Seguro, fiável e com golo

golos que fez no total foram de

(fez 12…), superou os 2700 minutos

grande penalidade, outros quatro

do guarda-redes Nader e os 2327 de

resultaram de bolas paradas. Libório,

Luiz Neto. Rui Carreira (2315’) e

com oito tentos, seguiu-se na lista.

Marrugo (2258’) aparecem a seguir.

Opeyemi (6) fechou o pódio.

Alexandre
Lopes

.
.

A REVELAÇÃO

O "REFORÇO"
Alejandro Alvarado desde cedo

Central

chamou

Álvaro

momentos, Tiago Brito assumiu-se

Pacheco e chegou a fazer cinco

de vez como médio defensivo e

jogos na equipa principal. Mas maior

terminou a época como um dos

parte dos fins-de-semana reforçava

jogadores

os juniores e ajudava

bastante o

possivelmente aquele que mais

meio-campo, especialmente pelo

evoluiu. Os números não mentem:

toque de qualidade que emprestou.

519 minutos na primeira metade,

Fez 23 jogos e marcou 4 golos.

1517 depois. A evolução valeu-lhe a

a

atenção

de

e

lateral

em

em

maior

alguns

destaque,

chamada à Seleção de Sub-18.
.

Alejandro
Alvarado

O GUARDA-REDES

Ahmed
Nader
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Tiago
Brito

.

OS PATRÕES

Samu começou a temporada na

Central

e

lateral

baliza, mas a situação mudou desde

momentos, Tiago Brito assumiu-se

que o egípcio Nader chegou. A

de vez como médio defensivo e

experiência e autoridade marcaram

terminou a época como um dos

pontos, algumas defesas decisivas

jogadores

também, especialmente em jogos

possivelmente aquele que mais

de importância máxima. Com 18

evoluiu. Os números não mentem:

anos e muito para crescer, terá

519 minutos na primeira metade,

oportunidade de se mostrar num

1517 depois. A evolução valeu-lhe a

nível acima.

chamada à Seleção de Sub-18.

em

em

maior

alguns

Rui
Carreira

destaque,

Luiz
Neto

Formação

FORMAÇÃO COM DOIS TÍTULOS E UM TERCEIRO EM
DISPUTA NUMA BOA ÉPOCA 2021/2022
Um dos indicadores claros da boa temporada do FC Vizela ao nível dos seus escalões de
formação estará patente na sua representação por parte de duas equipas na Festa do Futebol
Distrital, que regressa dois anos depois e que decorrerá em Moreira de Cónegos. Os escalões de
Sub-18 e Sub-14 sagraram-se campeões distritais das suas respetivas provas e ambos
ascenderam à Divisão de Honra, patamar mais alto no que à Associação de Futebol de Braga diz
respeito. Se os primeiros não deram qualquer hipótese ao rival Moreirense, realizando um
campeonato sem qualquer derrota e com mais de uma centena de golos marcados, os segundos
terminaram a primeira fase no pódio e conquistaram a segunda fase também sem derrotas,
superando a forte concorrência do Vieira SC.
Por sua vez, os Sub-17 ainda podem
acrescentar uma bonita página à
história do clube, caso vença a Final
da Taça da Associação, frente ao Gil
Vicente, no próximo dia 19 de junho.
No campeonato, apesar dos dois
grandes desempenhos, tanto na
primeira como na segunda fase, o
grande objetivo da época, que
passava por tentar o regresso aos
Nacionais cinco anos depois, acabou
por não acontecer, muito por culpa
de um formato injusto, que acabaria
por

beneficiar

o

Famalicão,

promovido sem necessitar sequer da
Final de acesso, pois o Vitória SC já
tinha lugar assegurado na nova 2ª Divisão Nacional por ser uma das seis convidadas pelo ranking.
Também os Sub-16 ficaram muito perto de um título distrital e eventual subida de divisão, neste
caso, inviabilizada por... um golo! Depois de terminar no pódio a primeira fase, esta equipa chegou
a liderar a sua série na segunda fase, mas apenas um golo sofrido no derradeiro minuto do jogo
contra o seu rival Taipas acabaria por mudar o rumo da história.
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Formação | modalidades

RESULTADOS
SUB-16 (1ª Divisão AF Braga)
(DIA 7 MAI) CC TAIPAS 2-1 FC VIZELA
(DIA 14 MAI) FC VIZELA 2-1 SC LEÕES ENGUARDAS

SUB-17 (Divisão de Honra AF Braga)
(DIA 7 MAI) SANTA MARIA FC 1-5 FC VIZELA
(DIA 14 MAI) FC VIZELA 3-1 MERELINENSE FC
(DIA 22 MAI) VITÓRIA SC 0-0 FC VIZELA
(DIA 29 MAI) FC VIZELA 4-1 SANTA MARIA FC

SUB-18 (1ª Divisão AF Braga)
(DIA 7 MAI) FC VIZELA 9-0 GD SELHO
(DIA 14 MAI) MOTA FC 0-13 FC VIZELA
(DIA 21 MAI) FC VIZELA 13-0 GCD ÁGUIAS
NEGRAS TABUADELO

E-SPORTS

MODALIDADES

BASQUETEBOL

(SUB 14 FEMININO)

FINAL DA TAÇA DO MINHO
RIBEIRÃO 40-55 FC VIZELA

(SUB-18 MASCULINO)
FINAL DA TAÇA DO MINHO
FC VIZELA 54-42 CP LANHESES

ATLETISMO

CAMPEONATO REGIONAL DE INFANTIS E
JUVENIS

1.000MTS - INFANTIS FEMININOS
4.ª - MARGARIDA ALMEIDA
5.ª - DANIELA PEREIRA
7.ª - INÊS SILVA
9.ª - CAROLINA LEITE
10ª - ALICE CORREIA
13.ª - CAROLINA FREITAS
14.ª - ANA ROCHA
15.ª - CATARINA MACHADO
1.000MTS - INFANTIS MASCULINOS
4.º - DAVID MORTONI
5.º - TOMÁS PINTO
1.500MTS - JUVENIS FEMININOS
6.ª - RAQUEL SOARES
8.ª - MARGARIDA LEITE
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FUTURO RENOVADO
RUI CARREIRA
O central foi determinante na equipa
de Sub-19 e, ainda júnior em 2022/23,
faz parte dos planos do FC Vizela para
o futuro. Por isso, assinou contrato
profissional por quatro épocas.

"É uma sensação incrível, um objetivo
que tinha desde que cheguei. O clube
recebeu-me muito bem há um ano e
quero retribuir toda a confiança"

OBRIGADO CAPITÃES
Ivo Gonçalves e Marcos Paulo, dois dos capitães do FC
Vizela, vão iniciar um novo ciclo noutro clube. As
despedidas são sempre duras, especialmente as de
jogadores com este carisma e significância. Ivo e
Marcos já se despediram e aqui reforçamos o nosso
muito obrigado e os desejos de felicidades para os
seus próximos projetos pessoais e profissionais!

LUIZ NETO
Com 19 anos, o central brasileiro sobe a
sénior e assinou até 2025. Vai começar
nos Sub-23. Disse ele que foi patrão e
indiscutível na equipa de juniores, ao
lado de Rui Carreira.
Ivo fez três épocas no Vizela. Em 29 jogos contribuiu
para duas subidas consecutivas. Na I Liga estreou-se
na última jornada da prova. Fez três jogos em 2021/22.

"Espero que esta temporada seja muito
boa para todos. Penso que poderemos ir
muito longe"

TIAGO BRITO
Evoluiu de forma monstruosa e afirmouse como trinco nos Sub-19, mesmo com
idade Sub-18, o que lhe valeu a
chamada à Seleção Nacional do
escalão. Agora, mesmo continuando a
ser júnior, assinou profissional até 2026.

"É um sonho tornado realidade, uma
oportunidade única, não tenho palavras"

BASQUETEBOL

Marcos Paulo fez 64 jogos em duas épocas e marcou
cinco golos, um deles em Penafiel, decisivo para subir à
I Liga, outro em Moreira de Cónegos, a fechar o ciclo. .

FESTEJOS A DOBRAR TAMBÉM METERAM SELEÇÃO
O basquetebol do FC Vizela esteve em grande no último fim-de-semana de maio. Os Sub18 masculinos e os Sub-14 femininos venceram a Taça do Minho. Os rapazes, a jogar em
casa e num pavilhão cheio e com muitos vizelenses no apoio, incluindo a Força Azul, bateu
o Lanheses na final, por 54-42, com Gonçalo Coelho e ser o melhor marcador, com 22
pontos anotados. Já em femininos, ,mas em Ponte de Lima, a vitória na final, contra o
Ribeirão, foi ainda mais dilatada: 55-40. Por fim, as Sub-19 do FC Vizela disputaram Inter
Associações e terminaram no sétimo lugar da prova.
Entretanto, já que o assunto é basquetebol, a Isabel Azevedo foi chamada à Seleção
Nacional de Sub-15.
página 12

Formação

SUB-16

CLASSIFICAÇÕES*
SUB-17

SUB-18
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*imagens retiradas de www.fpf.pt e do site ZeroZero

