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Caros Vizelenses

É muito fácil que nos possamos apaixonar por este clube e por esta 
cidade. Este é um povo genuíno, unido, lutador e vitorioso. Esta é uma 
fibra que vos deve orgulhar e a nós, FC Vizela, inspirar. Tem sido assim 
ao longo dos anos e não tenho dúvidas que o caminho não pode mudar. 
Estes 25 anos de independência são um orgulho que este clube e esta 
SAD querem também continuar a honrar. Felizmente para nós, o clube e 
a Câmara Municipal têm sido excelentes parceiros no trilho de sucesso 
que pretendemos continuar a desenhar. A eles também, na pessoa dos 
presidentes Eduardo Guimarães e Victor Hugo Salgado, quero deixar o 
meu agradecimento.

O FC Vizela é um projeto apaixonante e que se sustenta na família, 
que são vocês. Da nossa parte, o empenho em continuar a crescer de 
forma sustentada é total. Nunca deixaremos de lutar nem de o fazer 
à luz dos valores que também guiam a cidade: queremos um clube e 
uma comunidade unidos, queremos continuar a fomentar o espírito de 
família e jogar um futebol positivo que deixe os nossos adeptos ainda 
mais felizes. Marcar a diferença pelo exemplo, criatividade, dedicação é 
a nossa missão, mas também a preocupação em melhorar as condições 
de trabalho e as infraestruturas para formação, futebol profissional e 
adeptos. Contem connosco para isso e para trabalhar sem abrandar. 
Que o espírito que vos fez felizes há 25 anos nos continue a guiar e possa 
servir para que o FC Vizela se mantenha como uma das bandeiras que 
vos orgulha e faz felizes. Contem connosco para isso.

O clube e a Câmara têm sido grandes parceiros no apoio à SAD.

Um abraço a todos e parabéns por estes 25 anos.

Joaquim Ribeiro

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

A FC Vizela Magazine está de 
volta e agora num formato físico, 
para que possa ler, guardar e 
perceber o que está a acontecer 
no Mundo FC Vizela e, de alguma 
forma, fazer ainda mais parte 
dele. O sucesso da experiência 
no digital levou-nos a dar este 
passo. Pode continuar a receber 
a revista no conforto do seu lar 
se subscrever a nossa newsletter 
em fcvizela.pt. Mas pode agora 
chegar ao conteúdo em primeira 
mão, numa ação que se vai repetir 
mensalmente em dia de jogo e 
que contribui para enriquecer a 
experiência em que o queremos 
envolver. Este é, precisamente, 
o ponto. A vossa paixão merece 
mais do que 90 minutos de bom 
futebol e cá estaremos para vos 
garantir que vale mesmo a pena 
usar a Rainha ao Peito, que vale 
mesmo a pena marcar presença 
e estar connosco naquela que 
é a nossa casa. Este é apenas 
mais um pequeno contributo. E 
para (re)inaugurar a Magazine, 
ninguém melhor do que o homem 
que defende a nossa fortaleza e 
o presidente de um concelho que 
agora celebra 25 anos. A data não 
foi, obviamente, ao acaso.

 NOTA 
EDITORIAL
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ENTREVISTA

Disseste, pouco tempo depois 
de chegar, que a mudança para 
Portugal não era só uma experiência 
desportiva, era uma experiência 
de vida. Alguns meses depois, essa 
experiência tem correspondido aquilo 
com que sonhaste?

- A mudança, no verão, era inesperada. 
Achei que o meu futuro seria na 
Alemanha ou num país perto. Portugal 
parecia muito longe. Hoje acho o mesmo 
que pensei logo ao fim de dois meses: 
foi o passo perfeito para mim. Gosto 
mesmo deste país, desta Liga, deste 
clube, dos meus colegas de equipa, da 

“MERECÍAMOS MAIS PONTOS”
BUNTIC tem sido uma das excelentes revelações do Vizela, não só pelo que tem defendido, mas também pela 
mentalidade. Os jogos com os grandes estão atravessados e impedem uma posição ainda mais ambiciosa.

Aprende uma palavra em português todos os dias e não se esqueceu de nenhuma. Encarou a chegada a Portugal 
como uma experiência de vida e não tem dúvidas de que o Vizela foi o passo correto. Guarda-redes e clube 
crescem lado a lado e Buntic sente-se cada vez mais confiante no futuro. A cidade também merece, porque tem 
adeptos especiais. Não tanto como na Alemanha, “mas mais emocionais”. A paixão portuguesa é outra coisa que o 
tem surpreendido. Um dia sentirá saudades, confessa. Conheça melhor o 97 do FC Vizela.

Quão difícil é para alguém que 
chega de longe e não fala português, 
adaptar-se tão depressa?

- Não é assim tão difícil. O futebol tem a 
sua própria linguagem. Claro que alguns 
colegas falam inglês, com outros é mais 
difícil porque não falam. Claro que um 
guarda-redes tem de falar muito em 
campo, mas se tiveres a mente aberta 
e quiseres aprender e comunicar com 
a equipa, consegues aprender. Pelo 
menos as primeiras palavras, aquelas 
obrigatórias para a posição: direita, 
esquerda, frente, atrás…

qualidade deste campeonato. Penso 
que melhorei as minhas qualidades 
futebolísticas, mas também como ser 
humano. Foi perfeito.

Portanto, o Buntic é hoje uma pessoa 
mais completa e um guarda-redes 
melhor?

- Sem dúvida. Tenho disputado muitos 
jogos, tenho defrontado grandes 
equipas, desafios muito aliciantes. 
Isso já ninguém me tira. Estou feliz, a 
apreciar o momento. Sinto-me melhor, 
mas quero ainda melhorar mais. Esse é 
o meu foco para o futuro.

BUNTIC
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O Rashid foi o teu primeiro professor 
de português…

(Risos) É sempre bom aprender a falar 
uma língua. Aliás, aprender algo novo é 
sempre bom. É um desafio de que estou 
a gostar. O Rashid partilhava quarto 
comigo muitas vezes e comecei com 
ele a aprender algumas expressões. Nos 
últimos tempos, o meu professor tem 
sido o Baldé e todos os dias aprendo 
uma palavra nova. Duas por dia, 
esqueço, então decidi aprender uma 
por dia e não me esqueço de nenhuma. 

 
“OS ADEPTOS SÃO MUITO 
EMOCIONAIS. ELES DÃO O 
MÁXIMO E OBRIGAM-NOS A 
DAR O MESMO POR ELES”

Disseste também quando chegaste 
que o ambiente em Portugal era 
diferente, especialmente em dias 
de jogo, algo mais ligeiro do que na 
Alemanha. A opinião mantém-se?

- Sim, mas gosto mesmo muito! Irei 
sentir falta quando já não for assim. 
Aqui as pessoas, os colegas, são mais 
relaxados, mais tranquilos. Aprendi com 
isso, sou diferente agora e gosto mesmo 
muito deste ambiente pré-match.

É curioso que a história do Buntic é 
similar à do Vizela: começa em divisões 
secundárias e precisa de batalhar 
muito para chegar à I Liga. Pode este 
clube aspirar a mais no futuro?

- Esta é a minha primeira época aqui, 
de outros jogadores também. E penso 
que estamos a fazer mesmo as coisas 
bem. Aliás, estou zangado por não 
termos feito os pontos que merecíamos 
contra os quatro grandes. No geral está 
a ser uma boa época. Ainda podemos 
melhorar esta época e, com um pouco 
de sorte, conseguir melhor. Para 
o futuro, não há limites. Se todos 
continuarem a dar o máximo, como 
eu vejo, é possível. Todos, desde 
jogadores a estrutura. Passo a passo, 
não há limites.

“ESTÁ A SER UMA BOA ÉPOCA, 
MAS PODE AINDA SER MELHOR, 
SE TIVERMOS A SORTE QUE TEM 
FALTADO”

Qual é a melhor recordação destes 
primeiros meses em Vizela?

-  Tenho de dizer o jogo na Luz. Foi 
incrível, imensos adeptos, estádio 
espetacular, ambiente bom, nós 
jogámos muito bem e só foi pena 
sofrermos no fim. Até aquele momento 
foi o jogo mais importante da minha 
vida, vivi um sonho nesse dia. Joguei 
duas vezes no Dragão, em Alvalade, 
mas na Luz havia mais adeptos e 
jogámos mesmo bem.

Vizela não é uma cidade grande, mas 
tem adeptos muito próximos. De que 
forma olhas para eles?

- Na Alemanha, todas as cidades são 
grandes e há sempre mais pessoas no 
estádio. Mas aqui os adeptos são mais 
emocionais. Eles realmente querem que 
tu venças, eles dão o máximo e obrigam-
nos a dar o máximo por eles. Se vou 
ao centro da cidade, sinto-me sempre 
bem-vindo. Vizela não é grande, mas 
muitas pessoas vão ao estádio. No rácio 
de habitantes/adeptos, haverá poucas 
cidades como Vizela. Isso é muito bom.

NA PRIMEIRA PESSOA
Prato preferido
Cevapcici, uma espetada de carne moída 
típica dos Balcãs; e um bom bife!

Um filme
Um filme e uma série. Filme escolho o Rush 
Hour, com Jackie Chan; One Piece é a minha 
série de eleição. 

Um livro
Mentalidade Mamba, do Kobe Bryant

Praia ou campo?
Praia.

Viagem de sonho?
O Mundo é lindo, mas adoraria fazer toda a 
Costa Este dos Estados Unidos da América. 
Uma “road trip” por Las Vegas, San Diego, 
Los Angeles…

Um famoso fora do futebol?
LeBron James

O mais vaidoso do balneário?
Bruno Wilson

O mais engraçado?
Koffi, Cassiano e Cann saíram. Escolho o Baldé.

Quem mete a música no balneário?
Kiki.

Dar a vitória no último minuto com um 
golo ou a defender um penálti?
Defender um penálti.

O melhor momento em Vizela?
O 3-0 ao Vitória SC no nosso estádio, mas em 
termos individuais o 1-0 ao Portimonense, 
pela importância de ganhar e pela minha 
exibição.

Avançado mais difícil de parar contra 
quem jogaste?
Taremi.

Se não fosses jogador de futebol, serias?
Basquetebolista

Ganhar a Champions ou o Mundial?
O Mundial.

Melhor guarda-redes da atualidade?
Ter Stegen.

Uma palavra para os adeptos do Vizela?
Obrigado

Uma palavra para descrever o Buntic?
Cavalo!
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EQUIPA PRINCIPAL

19ª Jornada 
FC Porto 2–0 FC Vizela

 Local: Estádio do Dragão, Porto  
(41.211 espectadores)

 Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Dias | Fábio Silva

4º Árbitro: Humberto Teixeira

Vídeo-árbitro (VAR) / AVAR: Hélder Carvalho / Nélson Pereira

FC Porto (4x4x2): Diogo Costa; João Mário (Gonçalo Borges, 
87’), Pepe (C), Marcano, Wendell (Zaidu, 59’); Pepê, Grujic 
(Vasco, 87’), Matheus Uribe, Galeno (André Franco, 88’); Taremi, 
Evanilson (Toni Martinez, 77’).

Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Rodrigo 
Conceição, Namaso.

Treinador: Diamantino Figueiredo

FC Vizela (4x3x3): Buntic; Igor Julião (Etim, 82’), Bruno Wilson, 
Ivanildo Fernandes, Kiki (C); Raphael Guzzo, Claudemir (Tomás, 
82’), Samu (Mendez, 65’); Nuno Moreira (M. Lacava, 65’), 
Osmajic, Kiko Bondoso (Zohi, 71’).

Suplentes não utilizados: Luiz Felipe, Matheus Pereira, Rashid, 
Aidara.

Treinador: Tulipa

Golos: 1-0 Pepê (41’), 2-0 Taremi (86’)

Cartões Amarelos: Wendell (9’), Taremi (12’), Kiko Bondoso 
(26’), Osmajic (79’).

Cartões Vermelhos:  Nada a assinalar

20ª Jornada 
FC Vizela 0-0 GD Chaves

 Local: Estádio do Futebol Clube de 
Vizela (2.909 espectadores)

 Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Tiago Leandro / Ângelo 
Carneiro

4º Árbitro: João Pinho

Vídeo-Árbitro (VAR) / AVAR: Miguel Nogueira / Nuno Pires

FC Vizela (4x3x3): Buntic; Igor Julião (Tomás, 85’), Bruno Wilson, 
Ivanildo Fernandes e Kiki (C); Claudemir (Rashid, 85’), Raphael 
Guzzo (Alex Méndez, 38’) e Samu; Nuno Moreira (Matías Lacava, 
71’), Osmajic (Etim, 71’) e Kiko Bondoso.

Suplentes não utilizados: Luiz Felipe, Alexander Schmidt, 
Matheus Pereira e Zohi.

Treinador: Tulipa

GD Chaves (4x2x3x1): Paulo Vítor; Habib Sylla, Carlos Ponck, 
Steven Vitória e Bruno Langa; João Pedro e João Mendes (Nélson 
Monte, 85’); Benny (Jô Batista, 67’), João Teixeira (C) e Euller; 
Juninho (Sandro Cruz, 81’).

Suplentes não utilizados: Gonçalo Pinto, João Queirós e 
Guilherme Silva.

Treinador: Vítor Campelos

Cartões Amarelos: João Pedro (29’), Steven Vitória (40’), Bruno 
Langa (47’), Samu (60’), Alex Méndez (64’) e Claudemir (76’).
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ETIM FEZ O 
GOLO DO ANO
Foi de bicicleta que Friday Etim marcou o melhor golo de 2022. A eleição foi levada 
a cabo em janeiro, mas guardamos para hoje os resultados para que os pudesse 
conhecer em primeira mão. Numa semana tão importante como esta, nada como 
a assinalar com este pontapé (pode rever o golo no QR Code associado) acrobático 
do nosso avançado. O golo foi marcado em dezembro, na Taça da Liga, contra o GD 
Chaves. Não serviu de muito (empate 2-2, eliminação na fase de grupos) mas ficou 
para a história e sucedeu a Nuno Moreira, que havia feito o melhor golo de 2021, 
nesse caso com um pontapé de muito longe.

O golo de Alex Méndez no Dragão – também de fora da área -  ficou em segundo 
lugar na eleição levada a cabo em todas as redes sociais do clube. Ambos de forma 
confortável e esmagadora. Samu (chapéu a Bruno Varela contra o Vitória SC a 30 
de dezembro) fechou o pódio

MELHOR GOLO DE 2022
Etim 44%
FC Vizela 2-2 GD Chaves

Alex Méndez 26%
FC Porto 4-2 FC Vizela

Samu 16%
FC Vizela 3-0 Vitória SC

Cassiano 5%
CD Tondela 2-3 FC Vizela

Osmajic 5%
FC Vizela 3-0 Vitória SC

Kiko Bondoso 3%
FC Vizela 2-0 B SAD

Zohi 1%
GD Chaves 1-1 FC Vizela

SECRETÁRIO DE ESTADO VISITA 
ESTÁDIO E ELOGIA CLUBE E CIDADE

O Secretário de Estado da Juventude 
e do Desporto, João Paulo Correia, 
visitou as instalações do FC Vizela, 
conheceu o projeto desportivo 
e infraestrutural para o futuro, e 
deixou largos elogios à cidade e à 
administração do clube. “Quero 
agradecer a hospitalidade do Vizela. É 
um clube que representa o concelho 
e um concelho que se revê a 100% 
no histórico e caminho desenvolvido 
pelo clube até à I Liga. É um clube 
de mãos dadas com o município e 
a população, que está a pensar no 
futuro e a criar mais condições de 
sustentabilidade”, destacou. Nesta 

a escolha dos adeptos pela exibição 
com o Rio Ave e foi distinguido pela 
Mercainox. Já Kiki recebeu o quarto 
galardão, neste caso o MVP by 
Vitalclin, pelo jogo, golo e empate 
contra o Gil Vicente FC.

RECORDE DE ASSISTÊNCIA BATIDO

O jogo com o SL Benfica marcou um 
novo recorde de assistência no Estádio 
FC Vizela, desde que este tem cadeiras 
em todo o seu perímetro. Foram 5872 
espectadores e todas as bancadas 
abertas. Foram vendidos 2100 bilhetes 
a adeptos encarnados, o que significa 
que, mais uma vez, jogamos em casa 
e os vizelenses estiveram em maioria.

visita marcaram presença Joaquim 
Ribeiro, presidente da SAD, a direção 
do clube, representada pelo vice-
presidente Ricardo Fontão e o 
executivo da Câmara Municipal de 
Vizela a acompanhar o líder Victor 
Hugo Salgado.

QUATRO MVP’S ENTREGUES NO 
INÍCIO DO ANO

Samu venceu dois prémios MVP por 
escolha dos adeptos no início deste 
ano. O médio foi o escolhido pelas 
exibições contra o Vitória SC e o CS 
Marítimo e recebeu as distinções 
pelas mãos da BoxOil e Vizelpas, 
parceiros desses jogos. Igor Julião foi 
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KIKI SALVOU O PONTO 
MAS NÃO A JUSTIÇA

21ª JORNADA
 Local: Estádio Cidade de Barcelos 

(3.212 espectadores)

 Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: José Luzia / Álvaro Mesquita

4º Árbitro: Pedro Ramalho 

Vídeo-Árbitro (VAR) / AVAR: Manuel 
Oliveira / Hugo Santos

Gil Vicente FC (4x2x3x1): Andrew; Carraça, 
Tomás Araújo, Rúben Fernandes (C) e Adrían 
Marín; Vítor Carvalho e Aburjania; Murilo 
(Marlon, 90’), Fujimoto (Pedro Tiba, 69’) e 
Boselli (Bilel, 79’); Fran Navarro.

�erá difícil lembrar um jogo 
esta temporada em que o FC 
Vizela tenha criado tantas e 

tão flagrantes ocasiões de golo 
como na primeira parte do jogo 
em Barcelos. Kiko, Osmajic (três 
vezes) e Nuno Moreira (atirou à 
trave) podiam ter resolvido o jogo 
na primeira parte, mas depois a 
equipa teve de correr atrás do 
prejuízo na segunda, após Vítor 
Carvalho ter inaugurado o marca-
dor e Fran Navarro desperdiçado 
um penálti. Kiki acabou por res-
gatar um ponto nos últimos 10 
minutos, já numa fase em que era 
novamente o Vizela a esmagar. As 
opiniões foram praticamente unâ-
nimes: merecíamos mais contra o 
Gil Vicente FC.

GIL VICENTE FC 1-1 FC VIZELA

Suplentes não utilizados: Brian, Zé Carlos, 
Né, Gabriel Pereira, Roan Wilson e Kevin 
Medina.

Treinador: Daniel Sousa

FC Vizela (3x4x3): Buntic; Bruno Wilson, 
Anderson e Ivanildo Fernandes (Etim, 79’); 
Igor Julião (Tomás Silva, 64’), Rashid (Alex 
Méndez, 62’), Claudemir (Pedro Ortiz, 79’) e 
Kiki (C); Nuno Moreira (Matías Lacava, 62’), 
Osmajic e Kiko Bondoso.

Suplentes não utilizados: Luiz Felipe, 
Alexander Schmidt, Matheus Pereira e Zohi.

Treinador: Tulipa

Golos: 1-0 Vítor Carvalho (55’) e 1-1 Kiki 
(87’).

Cartões Amarelos: Nuno Moreira (20’), 
Kiki (48’), Adrián Marín (75’), Tomás Araújo 
(82’), Luiz Felipe (83’), Vítor Carvalho (86’ 
e 90’+2’), Alex Méndez (90’+5’) e Bilel 
(90’+7’).

“Criámos ocasiões suficientes para 
resolver o jogo na primeira parte. 
Isso  é factual”
TULIPA (TREINADOR DO FC VIZELA)

Kiki estreou-se a marcar na I Liga 
no dia em que completou 50 jogos 
na competição.
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O JOGO MAIS DIFÍCIL 
DO LÍDER BENFICA

22ª JORNADA

F oi Roger Schmidt que o disse: o Benfica não tinha 
tido ainda um jogo assim esta temporada. Assim 
tão difícil, assim com tantas defesas do seu guar-

da-redes, assim com quase 90 minutos por baixo ou 
ao lado do adversário, neste caso um Vizela que nunca 

se atemorizou mas, como nos jogos anteriores contra 
os grandes, não teve qualquer ponta de sorte. “Sina” 

chamou-lhe Samu depois de ter assistido a quatro 
ocasiões desperdiçadas na cara do golo, duas delas 

em dose dupla. Metade antes do 0-1 feito no final da 
primeira parte, as outras no segundo tempo. Kiko ain-
da atirou à trave, Osmajic sofreu um penálti não assi-

nalado e Otamendi ficou com amarelo num lance que 
também podia ser de vermelho. O jogo teve de tudo 

e mostrou um grande Vizela, que só no tempo de des-
contos sucumbiu ao 0-2 que mataria o jogo de penálti.

FC VIZELA 0–2 SL BENFICA

 Local: Estádio Futebol Clube de Vizela 
(5.872 espectadores)

 Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos | Pedro 
Felisberto

4º Árbitro: Marcos Brazão

Vídeo-árbitro (VAR) / AVAR: António Nobre 
/ Nélson Pereira

FC Vizela (4x3x3): Buntic; Igor Julião, 
Anderson, Bruno Wilson, Kiki (C) (Matheus 
Pereira, 77’); Samu, Claudemir (Mendez, 
69’), Raphael Guzzo (Pedro Ortiz, 60’); Nuno 
Moreira (Matías Lacava, 60’), Osmajic (Etim, 
76’), Kiko.

Suplentes não utilizados: Luiz Felipe, 
Ivanildo Fernandes, Rashid, Tomás.

Treinador: Manuel Tulipa

SL Benfica (4x2x3x1): Odysseas; Bah, 
Otamendi (C), António Silva, Grimaldo; 
Aursnes, Florentino; Neres (Rafa, 83’), 
João Mário, Guedes (Chiquinho, 59’) (João 
Neves, 90’); Gonçalo Ramos (Musa, 83’).

Suplentes não utilizados: Samuel Soares, 
Gilberto, Lucas Veríssimo, Tengstedt, 
Morato.

Treinador: Roger Schmidt

Golos: João Mário (38’), (90’+5’)

Cartões Amarelos: Raphael Guzzo (17’), 
Otamendi (18’), António Silva (43’), Claudemir 
(61’), Anderson (79’), Anderson (87’).

Cartões Vermelhos:  Anderson (87’)

O Vizela continua sem pontuar esta 
época contra os grandes, mas vendeu 
sempre cara a derrota. Aliás, em três 
dos cinco jogos, teria empatado se 
o jogo terminasse aos 90’. À quinta 
jornada da segunda volta, o Vizela 
tinha exatamente os mesmos cinco 
pontos somados na primeira.

“Tivemos várias ocasiões de golo. 
Merecíamos mais. Tenho de deixar uma 
palavra de enorme orgulho neste 
plantel” Samu (jogador do FC Vizela)
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FC VIZELA - SC BRAGA

LIGADOS PELA FORMAÇÃO
O que têm em comum Tulipa e Artur Jorge, além da condição 
de treinadores das equipas principais de Vizela e SC Braga? 
Muito mais do que aquilo que se pensa, embora nem Tulipa 
tenha alguma vez representado os arsenalistas, nem Artur 
Jorge os vizelenses.

Em primeiro lugar, e desde logo, a geração. Os dois são 
nascidos em 1972 e têm largo período na I Liga em 
simultâneo. Como jogador, Tulipa esteve em 183 partidas, 
Artur Jorge fez 241. Defrontaram-se 10 vezes: 4 vitórias para 
Tulipa, 3 empates e 3 vitórias para Artur Jorge.

Depois, o facto de, como treinadores, ambos se terem 
estreado na I Liga mas terem voltado ao futebol de formação 
para agora se afirmarem em grande. E antes de agora 
estarem na primeira equipa, estavam no escalão inferior.  
Tulipa estava nos Sub-23, depois de na época passada 
ter orientado o mesmo escalão do 
Marítimo e, antes, ter estado 
nos Sub-19 do FC Porto. Artur 
Jorge era treinador do SC Braga 
B, depois de também já ter 
passado pelos Sub-23, Sub-19 e Sub-15.

A MELHOR MEMÓRIA
Quem se lembra do golo de Nuno Moreira? Todos, 
pois claro. O melhor golo de 2021 foi apontado 
pelo extremo num jogo de Taça de Portugal 
em 2021/22. O Vizela venceu precisamente 
por 1-0 e seguiu para os quartos-de-final, 
onde cairia aos pés do FC Porto. Nesse 
dia, o Braga terminou reduzido a 9 
jogadores, por expulsão de Abel Ruiz e 
André Horta.

O JOGO DA 1ª VOLTA
Venceu o SC Braga por 2-0, mas o resultado não ilustra as 
dificuldades sentidas pelos Guerreiros do Minho. Devemos 
reconhecer que o 0-0 ao intervalo era lisonjeiro para o Vizela, 
tantas as ocasiões desperdiçadas pelos arsenalistas, mas o 
segundo tempo foi bastante equilibrado. Aliás, foi na fase em 
que estava por cima do jogo que o Vizela sofreu. E já passavam 
83 minutos quando Vitinha desencravou o empate com um 
remate de fora bafejado pelo desvio em Carlos Isaac. Pouco 
depois, Osmajic cabeceou para o empate, mas Matheus fez 
um milagre. Ricardo Horta fechou o marcador aos 90+5’-

O PRIMEIRO JOGO
Foi há 80 anos, mais precisamente em janeiro de 1943, para 
a Série A da II Divisão. O Vizela recebeu o Braga numa fase 
em que já não jogava para muito e o adversário precisava 
de vencer para se apurar para a discussão da subida de 
divisão. O empate 0-0 acabou por, no fim da prova, não fazer 
a diferença. O Braga apurou-se mesmo, mas falhou na Fase 
Final. O Vizela terminou em quinto lugar nessa série de oito 
equipas.

NÚMEROS E CURIOSIDADES
• FC Vizela e SC Braga defrontaram-se 14 vezes na sua 

história: o Vizela venceu três, empatou um e perdeu 
10.Em golos, a diferença é ainda mais negativa: 10-40.

• Bruno Wilson, atualmente figura da defesa do FC Vizela, 
estreou-se na Liga ao serviço do SC Braga. Foi com 
José Peseiro e num triunfo (3-0) contra o FC Paços de 

Ferreira.

• Claudemir foi o outro jogador vizelense 
que já vestiu as cores dos arsenalistas. 

• FC Vizela e  SC Braga foram duas das 
equipas que menos mudanças operaram 

em janeiro. Aliás, da lista de 40 
jogadores presentes na ficha 

técnica do jogo da primeira 
volta, apenas cinco já não 
estão: Vitinha e Lainez (Braga), 

Diego Rosa, Isaac e Cann (Vizela).
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SUB-23

REDENÇÃO VALE DIREITO A SONHAR
Depois de duas derrotas consecutivas e apenas com uma vitória nos primeiros quatro jogos, o Vizela de Joel Sampaio precisava 
de vencer no Seixal para se chegar novamente à frente na classificação. O jogo nem começou bem, mas a resposta da equipa 
foi fantástica, um bocadinho ao nível do que já sucedera no Estoril, mas agora com a eficácia e uma pontinha de sorte a 
acompanhar. O reforço Bohui, em estreia no onze, empatou ainda na primeira parte. Gonçalo Cunha aproveitou um penálti 
para dar vantagem na segunda parte e o Sub-19 Rodrigo Ramos fechou o marcador com justiça. Segue-se toda uma segunda 
volta. É permitido sonhar.

Local: Estádio Benfica Campus

Árbitro: Isidro Moreno (AF Algarve)

Assistentes: Luís Costa/ Pedro Paulo

SL Benfica: Leo Kokubo; Diogo Spencer; Tiago Coser; José Mulher (Momede Ferreira Jr 80’); 
Guilherme Montoia; Tomás Azevedo; José Marques (Gabriel Araújo 80’); Nuno Félix; João 
Resende; Hugo Félix (c) (Rodrigo Matos 74’); João Veloso (Ivan Lima 74’). 

Suplentes não utilizados: João Félix; Gonçalo Negrão; Martim Ferreira; José Meiro; Malcolm 
Simmons

Treinador: Luís Araújo

FC Vizela: Manuel Baldé; Rafael Lopes; Luiz Neto; Gonçalo Cunha; Sylvestre Costa;  Patrick 
Bohui (Prosper Obah 70’); Tiago Ventura (Adulai Candé 84’); Luís Murrego (c) (Jota Rego 84’); 
Alejandro Alvarado; Gabriel Carvalho (Tiago Carvalho 74’); Monsuru Opeyemi (Rodrigo Ramos 
74’)

Suplentes não utilizados: Martim Sousa; Sadat Ahmed;  Guilherme Sequeira; Leyner Palácios;

Treinador: Joel Sampaio

Golos: 1-0 Nuno Félix (6’); 1-1 Patrick Bohui (20’); 1-2 Gonçalo Cunha (68’); 1-3 Rodrigo Ramos 
(89’)

Cartões amarelos: Tiago Coser (48′), José Muller (69′); Marrugo (72′)

SL BENFICA 1-3 FC VIZELA
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CURIOSIDADES

2ª jornada
FC Vizela 3-2 CFE Amadora

Local: Estádio do CD Aves

FC Vizela: Manuel Baldé; Rafael Lopes 
(Rúben Alves, 76’), Luiz Neto, Gonçalo 
Cunha e Sylvestre Costa; Tiago Carvalho 
(C) (Jota Rego, 76’), Luis Marrugo e 
Monsuru Opeyemi (Leyner Palacios, 
68’); Alejandro Alvarado, Prosper Obah 
(Gabriel Carvalho, 78’) e Tiago Ventura 
(Patrick Bohui, 68’).

Treinador: Joel Sampaio

Golos: 1-0 Opeyemi (33’), 1-1 Wesley 
Ferreira (56’, g. p.), 2-1 Gonçalo Cunha 
(65’, g. p.), 3-1 Prosper Obah (67’) e 3-2 
Isnaba Graça (83’).

3ª Jornada
FC Vizela 0-2 Famalicão

Local: Estádio do CD Aves 

FC Vizela: Manuel Baldé; Rafael 
Lopes (Jota Rego 62’), Luiz Neto, 
Gonçalo Cunha, Sylvestre Costa; Tiago 
Carvalho (C) (Leyner Palacios 46’), 
Luís Marrugo, Opeyemi (Adulai Candé 
70′); Tiago Ventura (Patrick Bohui 70′), 
Prosper Obah (Gabriel Carvalho 70’); 
Alejandro Alvarado

Treinador: Joel Sampaio 

Golos: 0-1 Leonardo Oliveira (43′), 0-2 
Diogo Queirós (62′)

Reforços para todos os gostos

Patrick Bohui chegou do Vejle, 
Gabriel Carvalho está cedido pelo 
Atlético de Madrid. Os dois são 
extremos e caras novas numa 
equipa que tem contado ainda 
com o contributo de alguns Sub-19. 
Rodrigo Ramos até já marcou ao 
Benfica. Tiago Brito e Martim Boloto 
também se estrearam. Rafael 
Lopes, lateral-direito ex Sporting, e 
Sylvestre, que chega do Vitória SC B 
são as outras caras novas

Defesas goleadores

Seis golos para Gonçalo Cunha, 
um central que começou na 
equipa A mas só tem jogado 
pelos Sub23; quatro para o 
lateral-direito Hugo Oliveira, que 
começou abaixo, mas entretanto 
foi promovido. Os goleadores dos 
Sub-23 são defesas e não fazem a 
coisa por menos.

4ª Jornada
Estoril Praia 3-2 FC Vizela

Local: Estádio António Coimbra da Mota

FC Vizela: Manuel Baldé; Jota Rego; Luiz 
Neto; Gonçalo Cunha; Sylvestre Costa; 
Tiago Carvalho (Patrick Bohui 78’); 
Tiago Ventura (Guilherme Sequeira 
87’); Luís Murrego; Prosper Obah 
(Adulai Candé 78’); Alejandro Alvarado 
(Leyner Palácios 78’); Gabriel Carvalho 
(Monsuru Opeyemi 58’)

Treinador: Joel Sampaio

Golos: 1-0 João Marques (11′); 2-0 
Rodrigo Ramos (23′); 3-0 Fran Pereira 
(47′); 3-1 Sylvestre Costa (59′); 3-2 
Gonçalo Cunha (90+5′)
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SUB-23

“TRABALHEI 
MUITO PARA 

CHEGAR AQUI”
Sylvestre Costa é cara nova nos Sub-23 

e até já se estreou a marcar. O lateral 
esquerdo chega do vizinho Vitória SC 
e encara a mudança como um passo 

em frente na carreira. 

Da Liga 3 (Vitória SC B) à Liga Revelação foram 6 quilómetros e uma teórica descida competitiva em que 
Sylvestre Costa não acredita. O reforço que melhor se adaptou sente que encontrou o clube de que precisava 
para avançar de vez na carreira e o golo ao Estoril corrobora uma confiança que, diz, é mútua. Com “dívida” 
de gratidão ao pai e dedicatória à namorada, o momento é um incentivo à coragem. E foi por isso que fomos 
conhecer melhor o lateral esquerdino.

SYLVESTRE
COSTA
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Onde e de que forma o futebol apareceu na tua vida?
- Comecei a jogar com 4 anos, ainda quando estava em França. 
Desde que me lembro, ando sempre com uma bola atrás de 
mim. Acho que sempre fui um apaixonado pelo futebol!

Como imaginavas o teu futuro no futebol?
- Sempre sonhei com istom, trabalhei muito para chegar até 
aqui e acredito que mereço este caminho que percorri.

Portanto, este é essencialmente um percurso individual…
- Cheguei onde cheguei por acreditar em mim e nunca 
desistir dos meus sonhos. Claro que também tive o apoio 
da minha família, que foi uma peça fundamental ao meu 
desenvolvimento, mas fiz isto por mim
Apoias-te em alguém em especial?
- No o meu pai. Em toda a minha família no geral, mas o meu 
pai foi quem mais me apoiou. Via os meus jogos sempre que 
podia, levava-me aos treinos, gritava por mim nas bancadas… 
É ele a minha base.

Como avalias o teu percurso até ao Vizela?
- Fiz um bom caminho até aqui. O Vitória SC foi muito 
importante na minha carreira mas sei que o FC Vizela me vai 
dar muitas oportunidades de brilhar. Mesmo os dois anos de 
formação que fiz no Ponte foram importantes para chegar 
aqui e ir mais longe ainda.

Entretanto estreaste-te a marcar de Rainha ao Peito. Conta-
nos esse sentimento…
- Mereci marcar aquele golo! No Vitória não me davam essa 
oportunidade de marcar, mas no Vizela sei que tenho portas 
abertas para rematar, fazer ainda muitos golos e ser feliz. 
Dediquei o  meu 1º golo à minha namorada, que sempre me 
apoiou muito, e à minha família que foi a Lisboa [jogo foi no 
Estoril] ver-me jogar.

Qual o teu maior sonho como futebolista?
- Ganhar uma Champions e levantar um troféu por Portugal.
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ENTREVISTA

“PROJETO UM FC VIZELA COM UMA 
POSIÇÃO INDISCUTÍVEL NA I LIGA”

É difícil falar do FC Vizela sem falar 
de Vizela e da luta de décadas até 
à elevação ao concelho. A luta 

do povo continua a inspirar o clube 
e é difícil encontrar comunidades 
onde futebol e cidade casam tão bem. 
Victor Hugo Salgado é, a este nível, um 
exemplo e o conhecedor mais profundo 
deste fenómeno, não fosse também 
ele adepto e político em simultâneo. A 
franca ascensão do concelho arrasta o 
clube e a chegada deste à I Liga reforçou 
a identidade do mesmo e oferece-lhe 
margem para continuar a crescer. Na 
semana em que este completa 25 anos, 
ninguém melhor do que o Presidente da 
Câmara Municipal para nos relacionar 
desporto e sociedade, falar sobre o 
projeto desportivo em marcha e explicar 

como se gerem algumas relações, 
sem deixar de deitar um olhar sobre a 
atualidade do FC Vizela.

Inauguramos a FC Vizela Magazine 
na semana em que Vizela completa 
25 anos de autonomia. De que forma 
entende que o futebol e o FC Vizela 
contribuíram e podem contribuir para a 
afirmação social e política do concelho 
e para o reforço da sua identidade?
- A história do FC Vizela e do nosso 
concelho estão intrinsecamente 
ligadas, pois o FC Vizela foi um dos 
percursores na consolidação do ideário 
da luta autonómica. Desta forma, 
falar do FC Vizela é falar do passado, 
do presente e do futuro do nosso 
concelho. Nos últimos dois anos, o 

Futebol Clube Vizela escreveu mais uma 
página na história do concelho com a 
subida à I Liga do futebol e posterior 
manutenção, pela primeira vez desde 
que Vizela é concelho. Este momento 
vai ficar para sempre na memória 
dos vizelenses e na história do nosso 
concelho, contribuindo para reafirmar 
a nossa identidade e o orgulho de ser 
vizelense.

Não é exatamente tão comum quanto 
isso que futebol e comunidade andem 
de braços tão dados, em sintonia 
quase permanente, como sucede 
neste concelho. Que razões encontra 
para isso?
- Os vizelenses são um povo com 
uma forte identidade, muito própria 

VICTOR HUGO
SALGADO

O Presidente da Câmara Municipal lança o futuro do FC Vizela, poucos dias 
antes do Concelho assinalar 25 anos de autonomia
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e específica, são um povo lutador, 
apaixonado e orgulhoso de pertencer à 
sua terra, sempre predispostos a lutar 
pelas suas causas. Foi assim, quando o 
bairrista povo de Vizela lutou pela sua 
independência e continua, hoje, a viver 
de forma única o que é ser vizelense. 
Por isso, vive também o FC Vizela como 
uma causa, apoiando o seu clube e 
demonstrando o verdadeiro espírito do 
que é ser vizelense.

Nos últimos anos tem primado pela 
valorização e reconhecimento dos 
desportistas do concelho e pelo 
reforço infraestrutural das associações 
de Vizela. O que se segue no projeto 
desportivo que tem para o concelho?
- Ao longo dos últimos quatro anos, 
e dando sentido a uma estratégia de 
desenvolvimento desportivo municipal, 
a Câmara Municipal implementou o 
Vizela Cidade Desportiva, no âmbito do 
qual fizemos o maior investimento de 
sempre na construção e requalificação 
de um conjunto de infraestruturas 
desportivas.

Depois de termos construído quatro 
campos sintéticos no último mandato, 
estamos agora a construir o quinto, em 
Santo Adrião, a recuperar pavilhões 
desportivos, bem como também a dar 
os primeiros passos para a construção 
do Complexo Desportivo Municipal, 
com o objetivo de implementar uma 
nova política desportiva e tornar 
Vizela uma cidade cada vez mais 
desportivamente eclética.

Um FC Vizela na I Liga e com tendência 
a crescer pode ser veículo mobilizador 
para o crescimento do concelho? Em 
que medida e de que forma?
- O Futebol Clube Vizela tem levado 
o nome de Vizela mais longe, 
contribuindo para a promoção e 
divulgação do concelho de Vizela e, 
por sua vez, o seu desenvolvimento 
turístico e económico, atraindo 
mais visitantes, em especial para o 
comércio e restauração, áreas em 
que a autarquia tem feito um grande 
investimento e que desde sempre teve 
grande potencial.
Ao nível desportivo, a subida à I Liga 
contribuiu para a reestruturação das 
infraestruturas desportivas do FC 
Vizela e funciona também como um 
incentivo e uma porta de entrada para 
os jovens no mundo do desporto.

Há quem diga que futebol e política 
não se misturam, mas o Victor Hugo 
Salgado tem sido sempre muito 
presente e próximo dos órgãos sociais 
do FC Vizela e colaborativo com as 
administrações da SAD. Qual é a sua 
opinião sobre este assunto?
- É verdade. O futebol e a politica não se 
misturam, mas também é verdade que os 
verdadeiros líderes devem ser a imagem 
do povo que representam. Assim, vivo 
o FC Vizela como os vizelenses o vivem, 
de forma apaixonada, mantendo uma 
boa relação com os órgãos do Clube, 
para que, sempre que possível, possa 
contribuir para o sucesso do FC Vizela 
e, desta forma, para o sucesso da nossa 
terra.

Nem sempre é fácil dissociar o 
homem do político. Que tipo de 
adepto é o Victor Hugo Salgado? Tão 
exigente e emocional como a maioria, 
ou mais racional em função das 
responsabilidades adquiridas?
Eu acho que é impossível dissociar o 
Homem do Político. Tento ser racional, 
mas, por vezes, é difícil, em particular 
quando se ama o Clube da nossa terra. 
Sou um adepto entusiasmado e, muitas 
vezes, fervoroso, em especial nos 
momentos decisivos, e face às injustiças 
a que é votado um clube acabado de 
chegar à I Liga.

O campeonato virou agora o seu 
segundo terço. Que balanço faz do 
desempenho do FC Vizela e até onde 
projeta esta equipa e o futuro da 
mesma?
Faço um balanço francamente positivo. 
Sou uma pessoa frontal e tenho que 
assumir que tive receio das muitas 
alterações que o Clube sofreu ao longo 
deste campeonato, contudo, tenho que 
dar a mão à palmatória e reconhecer o 
trabalho e os resultados positivos que 
se verificaram ao longo dos últimos 
meses e admitir que estão acima das 
minhas expetativas.
Apesar de todas as dificuldades, 
projeto um FC Vizela com uma posição 
consolidada e indiscutível na I Liga.

“ASSUMO QUE TIVE RECEIO 
DAS MUITAS ALTERAÇÕES 

QUE O CLUBE SOFREU, MAS, 
TENHO QUE DAR A MÃO À 

PALMATÓRIA E RECONHECER 
O TRABALHO E OS 

RESULTADOS POSITIVOS”

“SOU UM ADEPTO 
FERVOROSO, EM ESPECIAL 

FACE ÀS INJUSTIÇAS A QUE É 
VOTADO UM CLUBE ACABADO 

DE CHEGAR À I LIGA”
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A participar, pela primeira vez, na discussão do título nacional de Sub-19, a equipa foi brindada com Sporting, FC Porto e 
Benfica logo a abrir. A resposta não podia ser com maior qualidade, ainda que com duas derrotas pelo caminho em desafios 
nos quais ficou a sensação de que teria sido possível mais. O jogo com os dragões foi o único em que a exibição foi a condizer 
com o resultado. Apesar do FC Porto ter começado melhor – Thiago Pereira evitou o 0-1 três vezes nos primeiros minutos – 
o golo inaugural do Vizela mudou o curso de todo o jogo. Com grandes exibições de Rodrigo Ramos, Tiago Brito, Lourenço e 
até o renovado e feito médio António Infante, os vizelenses perderam a oportunidade de partir para um resultado histórico e 
até se arriscaram a empatar. O FC Porto fez 1-1 já perto do fim sem o merecer. Depois entrou em ação também o coração e o 
recém-entrado Martim Fortes. Foi euforia geral num dia também histórico por se ter jogado no Estádio.

Local: Estádio do FC Vizela

Árbitro: Márcio Torres 

FC Vizela: Thiago Pereira; Tiago Freitas (João Pacheco 63’), João Alves, Rui Carreira (C ), Tiago 
Abreu (Califo Baldé 84’); Tiago Brito, Martim Boloto, António Infante (Martim Fortes 63’); 
Lourenço Teixeira, Ricardo Libório (Gonçalo Malheiro 63’), Rodrigo Ramos (Guilherme Reis 73’).

Suplentes não utilizados: Pedro Dinis; Rodrigo Dias, Diogo Magalhães, João Bernardo

Treinador: João Pacheco

Porto: Diogo Fernandes; Bernardo Ferreira, António Ribeiro (C ), Gabriel Brás, Adramané 
Cassama (Martim Silva 54’); Mariano Regal, Bruno Pires, André Oliveira (Tiago Andrade 79’); 
Jeremy Agbonifo (Alfa Baldé 79’), Joel Carvalho (Francisco Guedes 54’), Umaro Candé.

Suplentes não utilizados: Denis Gutu, Luís Gomes. Ussumané Djaló, Tiago Campas, Jesus Diaz.

Treinador: Nuno Capucho

Cartões Amarelos: Tiago Freitas (13’) António Infante (47’) Thiago Pereira (60’) Martim Fortes 
(77’ e 90+5’); António Ribeiro (9’) Bruno Pires (24’)  Adramané Cassama (51’) Bernardo Ferreira 
(74’)  Umaro Candé (88’)

Golos: 1-0 Lourenço (10′); 1-1 Alfa Baldé (87′); 2-1 Martim Fortes (90+4′)

Cartões Vermelhos: Bruno Pires (49’ por acumulação) e Martim Fortes (90+5′ por acumulação)

FC VIZELA 2 - 1 FC PORTO

A IMAGEM REAL 
DE UM FUTURO 
GARANTIDO
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FC VIZELA 2-4 SL BENFICA3ª JORNADA

REFORÇOS CHEGAM  
DO SC BRAGA

DUPLA RESERVA  
OS GOLOS

MÉDIO LIDERA  
NOS MINUTOS

Local: Estádio Aurélio Pereira, Lisboa

FC Vizela: Thiago Pereira, Tiago Freitas (João Pacheco, 67’), João Alves, Rui Carreira, 
Tiago Abreu (Guilherme Reis, 76’), Tiago Brito, Ricardo Libório (Diogo Magalhães, 
76’), Martim Boloto, Lourenço Teixeira (João Fonseca, 67’), Rodrigo Ramos, Martim 
Fortes (António Infante, 57’).

Treinador: João Pacheco

Golos: 1-0 Rafael Nel  (54’); 2-0 Pedro Sanca (66’), 2-1 Tiago Brito (69’), 3-1 Isnaba 
Mané (70’), Martim Boloto (90’+3’)

Local: Estádio Municipal de Vilarinho (Vilarinho – Santo Tirso)

FC Vizela: Thiago; Freitas (Pacheco, 82’), João Alves, Carreira (C) e Tiago Abreu; 
Brito, Infante (Maga, 67’) e Martim Boloto; Lourenço (Gui, 67’), Libório (Gonçalo 
Malheiro, 67’) e Rodrigo Ramos (João Bernardo, 77’).

Treinador: João Pacheco

Golos: 0-1 Gustavo Varela (46’), 0-2 Gustavo Varela (52’), 1-2 Martim Boloto (60’, g. 
p.), 2-2 Lourenço (65’, g. p.), 2-3 Rodrigo Rego (90’) e 2-4 Ivan Lima (90’+7’).

Gonçalo Malheiro e Gil Oliveira são caras novas 
nos Sub-19. Ambos chegaram do SC Braga e têm 
mais um ano de Sub-19 pela frente. O primeiro já 
se estreou e até assistiu para golo.

Martim Fortes (12) e Lourenço Teixeira (11) têm 
40% dos golos da equipa. Libório (7) e Rodrigo 
Ramos (7)) fecham o pódio. Ao todo, já 15 
jogadores marcaram.

Tiago Brito, este de quem falamos hoje, é o 
jogador mais utilizado esta época, com 2029 
minutos. O central João Alves (2016) é o outro 
que ultrapassa os 2 mil minutos.

SPORTING CP 3-2 FC VIZELA1ª JORNADA
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SUB 19

“GOSTO MUITO DE  
JOGAR NESTE CLUBE”

Tiago Brito tem treinado com regularidade junto da equipa principal e não é por acaso. Desde a época passada que o talento 
do jogador se faz notar nos Sub-19, formação onde ganhou cada vez mais importância, ao ponto de ser um dos capitães de 
equipa. Indiscutível na formação de João Pacheco, o médio-defensivo de 18 anos, que até começou como defesa, ficou na 
retina no mais recente jogo com o FC Porto. Tempo de o conhecermos melhor.

É destaque nos Sub-19 e sublinha o papel que o FC Vizela teve na sua evolução 
como jogador. 

Tiago Brito
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Como nasceu a tua paixão pelo 
futebol?
- Começou muito cedo porque o meu 
pai era jogador de futebol. Eu ia ver os 
jogos dele e a minha família sempre foi 
muito ligada ao futebol. O meu irmão é 
jogador, o meu pai foi e então sempre 
tive o futebol como um prazer.

Começaste a jogar com a intenção 
de te profissionalizar ou apenas por 
diversão?
- De início não pensei que poderia ter 
sucesso, jogava só para me divertir. 
Quando comecei a jogar em escalões 
etários acima, percebi que talvez 
pudesse ter futuro.

Já falaste do teu pai e irmão. Que 
importância teve a tua família nesta 
decisão? 
- Sempre acreditei em mim, mas houve 
uma fase, por volta dos meus 12/13 anos, 
que não acreditava, até porque não tinha 
estrutura para jogar futebol. Foi aí que 

Número de jogos feitos pelos 
Sub-19 em pouco mais época 
e meia. Marcou 3 golos. Já se 
estreou também pelos Sub-23.

a minha família foi muito importante e 
foram mais eles que acreditaram em mim 
do que eu propriamente.

“O MEU IRMÃO LIGA-ME 
ANTES DOS JOGOS PARA DAR 
MOTIVAÇÃO. É A MINHA BASE 
PRINCIPAL”

Continua a ser esse o teu apoio?
- O meu irmão, por exemplo, sempre 
me apoiou muito, deu-me muita 
confiança. Muitas vezes, quando estava 
em baixo, era ele que me puxava para 
cima. Antes dos jogos, liga-me para me 
dar motivação e acho que é ele a minha 
base principal.

E esse caminhada no futebol, algum 
passo de que te arrependas?
-Não mudava nada no meu percurso. 
Em alguns clubes correu menos bem, 
noutros melhor, mas isso faz parte e fez 
de mim quem sou hoje.

A experiência no FC Vizela tem corrido 
muito bem…
- Tem sido extremamente positivo. 
O Vizela confiou em mim desde que 
cheguei ao clube e deu-me todas as 
condições necessárias para evoluir. 
Nunca me faltou nada e o clube é muito 
profissional.

E depois do contrato com o FC Vizela 
cessar?
-Se for possível, gostava de renovar. 
Sem dúvida que gosto muito de jogar 
neste clube.

Um sonho de carreira ?
- É ganhar uma Champions League ou 
um título por Portugal. Isso era top. 
Obviamente que dividir o campo com 
o Cristiano Ronaldo também é um 
grande sonho”.
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JUVENIS E INICIADOS EM ALTA

Os Sub-17 terminaram a 1ª fase da Divisão de Honra em 
grande estilo. Na visita às Caldas das Taipas, a equipa vizelense 
foi mais forte e venceu por 4-2, aliando o apuramento para a 
fase de subida aos nacionais com uma liderança plenamente 
alicerçada nos 44 pontos somados em 18 jogos, dos quais 
14 foram triunfos e onde reinou o melhor ataque 
do agrupamento.

Paulo Ribeiro e os seus pupilos já sabem 
que vão reencontrar a equipa do Taipas 
na luta por um lugar ao sol, juntamente 
com Santa Maria e Merelinense.

Em Sub-15, o FC Vizela arrancou a 
fase de subida com um empate a um 
na receção ao FC Porto ‘B’, seguindo-
se duas vitórias, a primeira nos Açores, 
sobre o SC Lusitânia e a segunda no 
Municipal de Vilarinho diante do União 
1919. Em ambos os desafios, os azuis 
foram eficazes com 11 finalizações certeiras, 
se bem que, defensivamente, há trabalho a fazer.

Prova disso foi a forma como fechou um Fevereiro de 
viagens às ilhas. Na Madeira, a turma de Rui Martins saiu 
sem pontos e com uma pesada derrota por 4-0 frente ao 
CS Marítimo.

Ainda assim, o FC Vizela, que realizou uma excelente 
1ª fase, já deu indicações positivas de poder vir 

a ser uma das duas promovidas no final à 1ª 
Divisão Nacional e a verdade é que está 

nessa condição, atrás dos madeirenses 
e do SC Braga ‘B’, que não pode 
ascender.

Já os Sub-16 ficaram a um pequeno 
passo de também assegurarem uma 
presença na fase de subida, mas uma 
derrota em Pevidém, onde apenas 

precisavam de um ponto, afastou essa 
hipótese. Situação inversa vivida nos Sub-

18, que também precisavam de um ponto 
para essa luta à entrada para a derradeira ronda 

e tal foi alcançado (3-3), frente ao Maria da Fonte.

Fevereiro foi o mês de transição entre fases nas competições mais jovens. Neste particular, destacamos o 
meritório percurso de Sub-17 e Sub-15 na presente época.
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CLÃ RIVALDO AUMENTOU E 
REFORÇOU O ORGULHO DO FC VIZELA

SAD empenhada em oferecer melhores condições
Joaquim Ribeiro, líder da SAD, 
também está entusiasmado e 
alegre pela confiança depositada 
por Rivaldo. “O FC Vizela sente o 
reconhecimento e está empenhado 
em ter cada vez mais qualidade nos 
seus quadros da formação à equipa 
principal. A nossa responsabilidade 
é dar cada vez melhores condições 
a todos os jovens jogadores, para 
que os seus pais nos reconheçam 
como o sítio certo para eles fazerem 
carreira”, apontou.

João Vítor, de 17 anos, e Isaque 
(16) estão em formação desportiva 
e profissional no FC Vizela. Os dois 
deixaram o seu país de origem 
e podiam ser apenas mais dois 
jogadores brasileiros a arriscar uma 
oportunidade no futebol europeu. 
Mas não são. Os dois são filhos de 
Rivaldo, ex-futebolista e campeão 
mundial pelo Brasil, Bola de Ouro, 
que reforçou a confiança no Vizela 
e explicou o porquê da escolha. “A 
amizade com o presidente Joaquim 
Ribeiro é muito boa, a forma como 
fomos recebidos na cidade também 
foi muito boa. Estamos muito 
felizes pela aposta e oportunidade”, 
sublinhou o antigo craque.

João Vítor está no FC Vizela desde 
outubro do ano passado e Isaque 
chegou recentemente ao clube 
depois do pai reunir excelentes 
recomendações da cidade e do FCV. 
“Uma cidade boa e segura para os 
meus filhos, também isso me levou 
a trazê-los para cá. É importante 
sabermos que estão num clube com 
boa estrutura e por isso estou feliz 
por ter tomado esta decisão de 
escolher Vizela”, continuou Rivaldo.

O filho mais velho, João Vítor, está 
nos Sub-19. “É um lugar onde eu 
sou muito feliz. As pessoas de cá são 
muito gentis! O futebol é diferente 
do que eu tinha Brasil, aqui é mais 
rápido, mas a cada dia eu estou a 
melhorar para me adaptar e cada vez 
evoluir mais”, destacou.

Isaque está também muito satisfeito. 
“Estou muito feliz de poder estar a 
fazer parte deste clube. Está a ser 
uma honra e vou dar o meu melhor 
para atingir os nossos objetivos”, 
completou.
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MODALIDADES

BASQUETEBOL A CRESCER

A participação história das Sub-18 no 
Campeonato Nacional é apenas a face 
mais visível de uma secção que conta 
cada vez com mais e melhores equipas. 
Falamos com o vice-presidente do FC 
Vizela responsável pela modalidade e 
dois treinadores, para nos explicarem 
este fenómeno. 

Teremos oportunidade para falar sobre 
atletismo na próxima edição, mas entre 
as modalidades foi o basquetebol que 
mais se destacou na primeira fase da 
época, especialmente pelo inédito 
apuramento da equipa feminina de 
Sub-18 para o Campeonato Nacional. 

Patrícia Atilano fala em 
superação
Mas há mais escalões em grande. 
A equipa sénior feminina vai iniciar 
uma nova competição na Taça 
Nacional. Sobre a primeira fase, que 
terminou recentemente para o Vizela, 
a treinadora, Patrícia Atilano, confessa 
que “ao nível dos objetivos do clube, a 
equipa superou as meta pretendidas”. 
“Internamente o grupo esperava 
passar à fase seguinte, mas mostraram 
o que valem durante o campeonato”, 
reforçou. A equipa ficou em 4º lugar 

com a mesma pontuação do terceiro, 
o que já é uma vitória. 

Ricardo Nascimento aposta na 
evolução
A equipa de sub-18 masculina, 
treinada por Ricardo Nascimento, 
tem crescido dentro da evolução 
prevista e expectável. O treinador diz 
estar contente com a equipa, apesar 
dos resultados não terem vindo a ser 
os melhores. “Temos atletas muito 
trabalhadores, que se aplicam ao 
máximo para evoluírem e melhorarem 
as suas competências, quer individuais 
quer coletivas. Apesar de resultados 
menos conseguidos na primeira 
fase da época, nunca desistimos, 
continuamos o trabalho e o nosso 
caminho”, explicou.

O dever cumprido do  
vice-presidente
Pedro Oliveira, vice-presidente do 
clube com o pelouro das modalidades 
assume ser “uma alegria enorme ver a 
modalidade crescer”. E explica porquê. 
“Estou desde início neste projeto, que 
era algo em que pessoalmente sempre 
acreditei. Olho para a modalidade como 
dever cumprido”, vincou. O responsável 
pela modalidade confessa ainda que a 
participação das Sub-18 Campeonato 
nacional não é surpresa pois “sabia que 
conseguiriam chegar onde chegaram 
por serem uma excelente equipa.”

Esta modalidade é composta por 
seis escalões diferentes: quatro em 
femininos (seniores, Sub-18, Sub-16 
e Sub-14), um masculino (Sub-18) e 
o mini-basquetebol, escalão misto de 
Sub-10.

A presença inédita das Sub-18 no Campeonato Nacional levanta a ponta 
do véu sobre a melhor época de sempre da modalidade e promete novos 

sucessos para o futuro e mais equipas em competição.
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Seniores Feminino 

Vão iniciar a competição da Taça 
Nacional após o quarto lugar 
na primeira fase (seis vitórias e 
seis derrotas). É o segundo ano 
de competição, depois de um 
primeiro apenas com derrotas.

 

Sub-18 Feminino

Estão a disputar o Campeonato 
Nacional pela primeira vez na 
história, entre as 16 melhores 
equipas do país. O objetivo agora é 
oferecer visibilidade e competição. 

 

Sub-16 Feminino

Estão a disputar o campeonato 
Interassociações, com o objetivo 
de oferecer experiência e 
crescimento para que as atletas 
possam ser integradas nas Sub-18 
em 2023/24. 

 Sub-14 Feminino

Jogam neste momento torneio de 
encerramento da AB Braga. A equipa 
fez uma excelente temporada e ficou 
a um lugar dos playoff, competição 
organizada pelo FC Vizela, pela 
primeira vez. 

 

Sub-18 Masculino

Estão a disputar o torneio de 
encerramento da AB Braga. O 
objetivo passa por preparar estes 
atletas para na próxima época o 
FC Vizela iniciar uma equipa de sub 
23.

 

Mini basquetebol Sub-10  
( masculino e feminino )

Competições não oficiais. As 
equipas jogam os torneios da AB 
Braga. O FC Vizela realizou uma 
concentração e teve perto de 200 
crianças. O objetivo passa por ter 
50 atletas no mini-basquetebol.

ESCALÃO A ESCALÃO
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MODALIDADES

GEEK CASE E FC VIZELA NA NOVA 
ÉPOCA DA ELIGA PORTUGAL

O Futebol Clube Vizela findou a sua 
parceria com a FTW Sports e aliou-
se à Geek Case eSports para a época 
22/23 da eLiga Portugal. Na temporada 
anterior, a organização associou-se à 
Belenenses SAD e conquistou o título 
de campeã nacional da eLiga Portugal. 
A parceria (GC FC Vizela eSports) alinha 
com Guixxis (ex-Estoril Praia),  Zé Diogo 
(ex-Sporting CP) e Luís Miguel Milito, 
que jogou de rainha ao peito na última 
temporada. O modelo competitivo 
deste campeonato também mudou: 
agora, as equipas disputam dois jogos 
em cada ronda e cada um deles produz 
pontuação independente. Ou seja, pode 

somar 6 pontos, 4 pontos, 3 pontos, 2 
pontos, 1 ponto ou 0 pontos. 

Até ao momento, a equipa vizelense 
disputou 4 rondas para o campeonato 
tendo já somado um total de 5 pontos 
e ocupa a 8ª posição no Grupo B. Na 
primeira jornada, frente ao CD Santa 
Clara, a equipa abriu com uma vitória, 
mas no segundo jogo não conseguiu 
pontuar. Na segunda jornada, frente ao 
Benfica Teleperformance, que colocou 
frente a frente Rodrigo, ex-jogador do 
FC Vizela na época anterior, a Zé Diogo 
e Guixxis, a GC FC Vizela eSports não 
conseguiu pontuar em nenhum dos 

desafios. Focados em dar uma resposta 
positiva na terceira jornada, a equipa 
conquistou um ponto frente ao Boavista 
FC, sendo que o resultado menos bem 
conseguido da primeira ronda abriu o 
apetite de pontuar à equipa vizelense. 
Na quarta jornada a equipa mostrou 
sinais de franca evolução,  conseguindo 
fazer o SC Braga EGN encaixar o primeiro 
golo da época no primeiro dos jogos 
e empatando o segundo. Com mais 
ânimo para as próximas jornadas, a GC 
FC Vizela eSports promete continuar 
a somar. Para já leva uma vitória, dois 
empates e cinco derrotas nesta edição 
da eLiga Portugal.

A equipa não começou mal, mas passou depois por uma fase de menos fulgor, 
antes de se levantar e alcançar um resultado prometedor contra o líder SC Braga

15 de Março 
 Portimonense SC

29 de Março
Gil Vicente FC Vincera

12 de Abril
FC Famalicão

10 de Maio
FC Arouca By Quest

CALENDÁRIO 
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UNIVERSO DIGITAL FC VIZELA
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749

44

358

3196
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