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Entrevista a António Ramos
Presidente da A. F. Bragança quer chegar
aos três mil atletas federados até 2025
António Ramos reitera a aposta no aumento do
número de praticantes e nas parcerias com outras
associações.
Interdistrital de futsal feminino é uma realidade.
Em entrevista, o líder da A.F. Bragança não desiste
do sonho da construção de uma academia.
Selecção distrital sub-23 vai avançar.

António Ramos, Presidente da A. F. Bragança

Vimioso e Sendim não participam no
campeonato distrital esta temporada.
Preocupa-o a diminuição do número
de clubes e o facto de dois emblemas
com tradição no futebol distrital não
participarem?

Sim. Preocupa, claro, embora tivéssemos aumentado o número de atletas
federados, e aumentamos nos escalões
de formação. Voltamos àquilo que é os
censos de 2021, descemos em relação
aos censos de 2011, cerca de 14 mil pessoas no distrito. Com a desertiﬁcação
acentuada é notório que os clubes têm
mais diﬁculdade em conseguir ter equipas de futebol 11. As sedes de concelho
com maior densidade populacional,
como Bragança, Mirandela e Macedo,
ainda conseguem ter alguma capacidade
de organização e equipas de futebol 11.
Para precaver diﬁculdades futuros já
estabelecemos protocolos com a A.F.
Vila Real para colmatar as lacunas que
temos no nosso território.
Isso signiﬁca a realização de campeonatos em conjunto? Como por exemplo
o distrital de futsal feminino.
Sim. É um campeonato que já está deﬁnido. Só temos uma equipa e, por isso,
avançamos com o interdistrital. Também
reactivamos a Taça Transmontana de
futebol e futsal. Há a probabilidade de
avançarmos com a Taça Transmontana
também nos escalões de formação.
Temos que nos adaptar aos novos tempos. Temos que nos adaptar à realidade
o nosso distrito, que é o despovoamento
e a baixa densidade populacional. Para
Maio de 2023 temos agendado um evento de grande dimensão e pioneiro em
Portugal entre associações. No mesmo
dia vão decorrer em vários locais, dos
dois distritos, jogos de petizes e traquinas com equipas das duas associações.
Será um evento de grande dimensão.
Considera que a decisão do Vimioso e
do Sendim de não participar esta temporada no distrital é uma consequência da pandemia?

São reﬂexos não só da pandemia, mas
também daquilo que temos vindo a falar,
a desertiﬁcação acentuada. Se olharmos
para o concelho de Vimioso tem três
equipas, Vimioso, Argozelo e Carção. Se
sedes de concelho com maior densidade
populacional têm diﬁculdade para fazer
uma equipa imagine um concelho como
Vimioso, com quatro ou cinco mil pessoas. É muito difícil. Os clubes têm que se
adaptar à realidade local. Na associação
já temos essa visão a médio e longo prazo, para tentar colmatar algumas lacunas, para sensibilizarmos os clubes a
participar e sensibilizar os municípios
para apoiar os clubes.
Mesmo assim, há margem para aumentar o número de atletas federados?
Assim esperamos. Temos o objectivo de
chegar ao ﬁnal do mandato com três mil
atletas federados. Todos os anos batemos recordes de inscritos. De lembrar
que no primeiro ano da pandemia tivemos menos de metade dos atletas federados, não chegou a 900, o que fez com
que houvesse uma preocupação dos
clubes para se organizarem.
Já que fala em organização. A associação avançou com um plano de reestruturação da dívida dos clubes. Como
está neste momento a questão das
dívidas? Qual é o montante em dívida à
associação?
A dívida tem vindo a diminuir. Mais de
metade dos clubes não deve nada à A.F.
Bragança e prevemos que no ﬁnal da
época só um quarto dos clubes é que
terá dívida à associação. Tenho que
fazer uma referência aos municípios que
na altura da pandemia mantiveram as
verbas dadas aos clubes, mesmo quase
sem actividade. Os clubes aproveitaram
para atenuar as suas dívidas.

“A questão da certicação é muito importante”
Qual é o valor total das dívidas dos
clubes?
Há sete anos quando entrámos na associação o valor da dívida era de quase
400 mil euros e actualmente é menos de
metade.
Sente que há diﬁculdades para os
clubes cumprirem com o plano de
saneamento ﬁnanceiro?
Claro que há diﬁculdades, mas a intenção de querer cumprir é notória. Há
clubes que no início da época passada
tinham uma dívida acentuada e no ﬁnal
tinham a dívida quase liquidada. Os
clubes aos poucos estão a organizar-se.
A questão da certiﬁcação é muito
importante, pois obriga a que haja uma
reorganização dos clubes.
O processo de certiﬁcação requer
também treinadores devidamente
acreditados. Recentemente a A.F.
Bragança avançou que, a partir da
temporada 2025/2026, os treinadores
têm que ter o grau 2 para treinar a
formação e as equipas seniores no
distrital. Acredita que vai ser um processo pacíﬁco?
Tem que ser pacíﬁco. É uma questão
legal.
A Federação Portuguesa de Futebol
tem feito uma grande aposta no futebol feminino. A associação segue a
mesma tendência?
Claro. Temos agora o projecto “Crescer
2024”. O projecto assenta em cinco
pilares que vão ser subsidiados pela FPF,
sendo que quatro são para a associação
e um para os clubes. O pilar atribuído
aos clubes é a melhoria das infraestruturas. Os outros quatro pilares são
referentes às associações, que são o
aumento do número de praticantes, o
aumento do número de praticantes no
feminino, a qualiﬁcação dos recursos
humanos e a transformação digital.
Para aumentar o número de praticantes
temos projectos que foram apresentados à FPF. Temos um projecto de futebol
de rua, aprovado pela UEFA, o único no
país em parceria com os municípios.
Vamos adaptar este “Crescer 2024” à
nossa realidade. Vamos tentar chegar
aos agrupamentos de escolas para sensibilizar os alunos para a prática desportiva de forma a encaminha-los para os

«

«

AFB reforça a aposta
em projectos internacionais

nossos clubes, o que faz crescer o número de atletas federados.
Mas há mais projectos internacionais
implementados?
Sim. Temos quatro no total. Um dos
projectos terminou agora. Na questão
ﬁnanceira há entre 30 a 35 mil euros por
cada projecto e o da UEFA chega aos 80
mil. Estes projectos são importantes
para nós e há uma possibilidade de nos
serem atribuídos mais projectos internacionais.
O futebol de praia é a mais recente
aposta da A.F. Bragança e na próxima
época são dois os clubes do distrito
que vão participar no nacional …
Somos das poucas associações do interior que participa com mais equipas. É
uma aposta que queremos fazer no
distrito mas tem que haver investimento em infra-estruturas. Em Freixo já há
um campo, Macedo também já investiu
e Vila Flor já apresentou um projecto.
Queremos que todos os municípios o
façam para que a curto prazo a AFB
organize um campeonato distrital.

«

«

A Academia é um sonho
que ainda está presente

E a academia da A.F. Bragança é um
projecto concretizável a curto, médio
ou longo prazo?
Já teve contornos próximos e exequíveis, e pode ser que a curto prazo
consigamos avançar. Será um projecto
ﬁnanciado pela FPF em 50 por cento.
Onde poderá ﬁcar sedeada a academia?

No distrito de Bragança. Onde tivemos
melhores condições para a implementar.
Qual é o valor que terá que ser investido?
Implica a construção de um sintético,
de um pavilhão oﬁcina e um campo de
futebol de praia. O valor é de 1 milhão e
200 mil euros. Deixe-me dizer que fui
eu que dei a ideia, mas deturparam
aquilo que foi apresentado. As academias mais pequenas não têm a tarefa
fácil. A federação tem que rever atribuição dos subsídios para que possamos
avançar.
Entretanto, vai ser recuperada a Copa
Gallaecia?
Sim, é verdade, juntamente com Braga,
Viana do Castelo, Vila Real, Porto e com
a Federação Galega de Futebol. Em
Braga, no centenário da A.F. Braga,
vamos voltar a realizar a prova com
jogos em sub-14 e sub-16 femininos.
Há uma grande dinâmica em termos
de selecções distritais?
Temos dez selecções em actividade,
entre futebol e futsal. Há ainda a selecção de seniores que na próxima época
vai jogar a Taça das regiões e um torneio
de sub-23, em Aveiro, no ﬁnal do próximo mês de Janeiro. Cada selecção tem,
em média, 12 treinos por ano, só a sub14 é que tem 20. Veja a dinâmica que
temos que ter internamente com quatro treinadores a tempo inteiro para o
futebol e quatro quase a tempo inteiro
para o futsal. Em temos orçamentais e
de actividade a AFB não se cinge só a
organizar compartições mas também
participa em diversas.
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Sport Clube Mirandela

Um histórico e assumido candidato à subida

Treinador: André irulegui

O S.C. Mirandela assume-se
como o principal candidato à
subida. O emblema da cidade
do Tua desceu ao distrital,
após 20 anos de competição
nos nacionais. Regressar ao
Campeonato de Portugal é o
objectivo maior da época e o
presidente, Carlos Correia, é
muito claro no discurso. “O
único objectivo do S.C. Mirandela é subir de divisão, nem
podíamos pensar de outra
maneira. Se vamos conseguir
ou não? Isso é outra questão.

Vamos trabalhar para isso.
aﬁrmou. Mas, Carlos Correia,
que nos seus tempos de futebolista jogou no distrital, sabe
que a época não será fácil
para a equipa e que o campeonato evoluiu e que “está
completamente diferente do
que era há uns anos atrás”. A
descida ao distrital não
mudou a forma de trabalhar
dos mirandelenses. O plantel
mantém as rotinas, ou seja
com treinos diurnos e bidiários. Quanto ao orçamento

Guarda-redes: Hudson (FC Vinhais), Miguel Pedago (Mirandela); Defesas:
Marco Graça (D. Lagares), Rhuan (GD Sendim), Vítor Pereira (Montalegre), Edilzo (GD Sendim), Pedro Henrique (Rebordelo), Ismael; Médios:
Maki (Rebordelo), Fabian Gomes (GD Valpaços), Diego Parini (Mirandela),
Cipriano (GD Sendim), André Matos, Gianluca (Mirandela), Vinicius Pereira
(GD Valpaços), Luís Oliveira (Arões SC), Luís Amorim (Mirandela); Avançados: Mubarak (Mirandela), Henrique Almeida (FC Vinhais),Eurípedes Lino
(Mirandela), Rui Ramos (Mirandela), Valdemar Vilaverde (Mirandela), João
Riça (Mirandela), Lorenço (GD Sendim), Daniel Tárcio (AD Valpaços)

continua a rondar os 100 mil
euros. André Irulegui foi o
técnico escolhido para voltar
a colocar o Mirandela no nacional. Para a nova época são 18
os reforços. A contratação
mais sonante é a de Vítor
Pereira, que na época passada
representou o Montalegre, na
Liga 3. O defesa central, de 37
anos, regressou ao S.C. Mirandela, onde jogou entre 2014 e
2018, cumprindo um total de
102 partidas.

Treinador: André Irulegui, Treinador-adjunto: Honório
Pinto e Francisco Valfreixo
Direcção: Presidente: Carlos Correia, Director
desportivo: Valdemar Vilaverde
Capitão de equipa: Vítor Pereira,
Estádio: São Sebastião, Mirandela. Fundado em 10 de
Junho de 1926,
Palmarés: 22 títulos distritais e dois títulos da 3ª Divisão
série A (2007/2008 e 2010/2011)

Intermediários de Crédito

Praça Paulo Vidal n° 6 Lamaçães4715-245 - Braga | Telm:. 962026672

C. A. Macedo Cavaleiros
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Um campeonato tranquilo em época de mudanças
É um dos históricos do futebol distrital e está de
regresso à Divisão de Honra, após a passagem pelo
Campeonato de Portugal.
Os macedenses não conseguiram a manutenção e,
isso, trouxe mudanças signiﬁcativas no plantel, com
a saída de quase todos os
jogadores. Do grupo titular
renovou o capitão e experiente guarda-redes Pedro
Fernandes e o médio
Ruben Ferreira. No lote de

reforços destaca-se o central Nuno Corunha (exMirandela), que voltou ao
clube onde jogou entre
2008 e 2012.“O Nuno é
bom jogador, conhece o
clube e acaba por ser da
terra”, referiu João Saraiva,
presidente do clube. No
comando técnico não
houve alterações, José
Carlos Afonso manteve-se
leme da equipa, juntamente com os adjuntos Pedro
Palhau e Octávio Rodri-

Guarda-redes: Pedro Fernandes (Macedo), Gonçalo Castro (Carção),
Duque (Macedo Juniores); Defesas: Corunha (Mirandela), Marcos Santos
(Bragança), Pessanha (FC Vinhais), Edison Euse (Macedo), Lino (Macedo
Juniores), Tiago (Macedo Juniores); Médios: Rui Tavares (FC Vinhais),
Ruben Ferreira (Macedo), David Batista (Macedo), Pedro Mata (Macedo),
Silas (Bragança), Sandro (Sem Clube); Avançados: Luccas (Bragança),
Tozinho (Mêda), Paulo Lubrano (Carção).

gues. A descida ao distrital
gera expectativas e é um
dos clubes apontado como
candidato à subida, mas
Saraiva rejeita o rótulo.«Não somos candidatados a nada, ou melhor
somos tão candidatos
como as outras equipas”.
Para a nova época, o Macedo vai ver melhoradas as
condições de treino. O
pelado, junto ao relvado
natural, vai dar lugar a um
campo sintético.

Treinador: JOSÉ CARLOS AFONSO

Treinador: José Carlos Afonso, Treinador-adjunto: Pedro
Palhau e Octávio Rodrigues, Treinador de guarda-redes:
Pedro Fernandes; Capitão de equipa: Pedro Fernandes
Direcção: Presidente: João Saraiva, Director desportivo:
Acácio Pires;
Estádio: Municipal de Macedo de Cavaleiros. Fundado em 12
de Novembro de 1954;
Palmarés: 12 títulos distritais, 6 taças distritais, 1 título nacional da 3ª divisão (2009/2010).

Zona Industrial da Amendoeira, Lote 7/15
278 468 000

919 908 108

solardechacimTurismoHabitacao

solar.chacim@sapo.pt
solardechacim

Macedo Cavaleiros | 5340-296 | 278 420 180
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A.D.C. REBORDELO

25 anos de história no futebol distrital

Treinador: NUNO LOUREIRO

0 Rebordelo chegou ao quarto
de século. O clube assinalou
as bodas de ouro no dia 17 de
Maio deste ano e esteve muito
perto de festejar os 25 anos
com o título distrital. O clube
do concelho de Vinhais terminou o campeonato distrital de
futebol na segunda posição,
depois de uma luta a dois,
com o Bragança, até à última
jornada. E como em equipa
que ganha, ou, neste caso,
bem-sucedida, não se mexe,
Nuno Loureiro renovou e assu-

me pela décima época consecutiva o comando técnico da
equipa. Loureiro apresenta
todas as épocas equipas muito
competitivas, no entanto
rejeita o rótulo de candidato,
pois o factor ﬁnanceiro pesa
nos objectivos possíveis de
traçar. “Não temos as mesmas
condições ﬁnanceiras que têm
outros clubes. Sabemos que
este ano ainda será mais difícil. Nós vamos fazer tudo que
estiver ao nosso alcance para
vencer todos os jogos”, aﬁr-

Guarda-redes: Bruno Rato (Rebordelo), Victor Notari (Rebordelo), Eurico
Baía(Rebordelo); Defesas: Vítor (Rebordelo), David Teixeira (Rebordelo),
Governor (Rebordelo), Cícero (Rebordelo), Fernando Clemente (Rebordelo), Jhuan (Vilarense), André Maranhão (América SP), Toni (Rebordelo),
Quintã (Rebordelo); Médios: Rabiço (Rebordelo), Ailson (Mirense), João
Victor (Alcanenense), Mustapha (Esmoriz), Betinho (GD Valpaços), Pedrinho (GD Valpaços), Augusto (Rebordelo); Avançados: Flávio (Rebor-

delo), Paulo Roberto (GDB), Tony (Rebordelo), Marinho (Rebordelo)

mou. No plantel, Nuno Loureiro conta com vários jogadores
que transitaram da época
passada, como o capitão Clemente, o guarda-redes Bruno
Rato, o defesa Vitó e o avançado Rabiço, mas também há
saídas e entradas a registar o
que altera a forma de jogar da
equipa. Nos seus 25 anos de
história, a ADC Rebordelo
conta com uma passagem pela
extinta terceira divisão nacional, agora Campeonato de
Portugal, foi no ano de 2003.

Treinador: Nuno Loureiro, Treinador-adjunto: Michael
Santos; Capitão de equipa: Fernando Clemente;
Direcção: Presidente: Alberto Dias, Director desportivo:
Michel Dias;
Estádio: Campo de Jogos de Rebordelo. Fundado a 17 de
Maio de 1997;
Palmarés: 1 título distrital (2002/2003), uma taça da
A.F.Bragança (2011/2012), uma Taça Concelhia (2019 e
2022)

A junta de Freguesia de Rebordelo
apoia o Desporto.
Apoia a equipa do ADC Rebordelo

Futebol Clube Vinhais

7

Fazer do Futebol Clube Vinhais uma referência
“Queremos que o F.C.
Vinhais seja uma referência no desporto, primeiro a
nível distrital e depois nacional”. A frase é de Carlos
Afonso, presidente dos
vinhaenses, que está empenhado em ver crescer o
clube. Com um orçamento
de cerca de 65 mil euros
para a temporada, Carlos
Afonso une esforços para
manter e actividade 217
atletas. E o clube não é só
futebol. O F.C. Vinhais está

a aﬁrmar-se como um
emblema ecléctico. A natação, o atletismo, o duatlo
são já uma aposta ganha.
“Conseguimos ter uma
oferta desportiva diversa e
não vai ﬁcar por aqui”. No
desporto rei, Nuno Fernandes é uma peça importante
para a estabilidade da equipa, sendo, por isso, “fundamental” a sua renovação, como destacou Carlos
Afonso. “Quando existe
competência é mais fácil. A

Guarda-redes: Antenor (FC Vinhais), Leonardo (FC Vinhais), Beato (FC
Vinhais); Defesas: Rafa Garcia (FC Vinhais), Zé Silva (Carção), Jorge
Barros (Mirandês), Rhuan (Carção), Kiki (Sendim), Lauro (A.Lordelo),
Márcio Sousa (AEAB), Daniel Fernandes (FC Vinhais); Médios: Lólis (FC
Vinhais), Fernando (Sendim ), Tiago Ferreira (FC Vinhais), Willian Soares
(FC Vinhais), Renato Graça (FC Vinhais); Avançados: Lico (FC Vinhais),
Ícaro (GDB), Guilherme (FC Vinhais), Ruben Gomes (FC Vinhais), Ricardo
Martins (GDB), Rodrigo Manso (Sendim), André Félix (FC Vinhais).

renovação foi natural”,
aﬁrmou. A vertente social
também move o clube, que
acaba de colocar em prática o projecto “F.C. Vinhais
On Tour”, que promove a
prática de desporto nas
aldeias do concelho e recupera infra-estruturas desportivas. O projecto arrancou em Celas e não tem
um prazo para terminar, a
intenção é chegar a todas
as aldeias do concelho.

Treinador: NUNO FERNANDES

Treinador: Nuno Fernandes, Treinador-adjunto: Marcelo
Gomes, Treinador de guarda-redes: Bruno Aboim;
Direcção: Presidente: Carlos Afonso, Director desportivo: Hugo
Barreira;
Capitão de equipa: Tiago Ferreira;
Estádio: Municipal de Vinhais. Fundado a 20 de Março de 1950;
Palmarés: 2 títulos distritais (1985/86 e 2004/05) e uma taça
distrital (2017/18).

A Junta de Freguesia de Vinhais Apoia o Desporto
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G.D. MIRANDÊS

FOTO: Duarte Pacheco

Um Projecto ambicioso e mais proﬁssional

Treinador: NUNO Rangel

O Mirandês apresenta-se
esta temporada ainda
mais ambicioso. A direcção
apostou num caminho
mais proﬁssional. “O plantel deixou de treinar à
noite e passou a treinar ao
meio da tarde. Os jogadores são todos de fora,
excepto um, e vão estar
sempre em Miranda, tal
como a equipa técnica,
disponíveis para treinar”,
destacou o director desportivo, Osvaldo Miranda.
Depois da passagem pelo

Campeonato de Portugal,
na temporada 2018/2019,
Osvaldo não esconde a
vontade de regressar aos
nacionais, mas reconhece
que a tarefa não será fácil,
pois antevê um distrital
“forte e competitivo”. Nuno
Rangel, técnico do Mirandês, alinha pelo mesmo
discurso e prevê um campeonato “mais competitivo
que a época anterior”. O
treinador aponta “as equipas que desceram do nacional como favoritas. Apon-

Guarda-redes: Eric (Marinhais); Defesas: Camará (GD Mirandês), Elvis (GD
Mirandês), Bruno Pinto (São Bernardo), Franklin (Diamond FA), Mamadou
(Vimioso), Pato (Gens), Michel, Ema (GD Mirandês); Médios: Felipe (GD
Mirandês), Kiko (GD Mirandês), Énio (GD Mirandês), Alan (GD Mirandês),
Mora (Vimioso), Francisco (GD Mirandês), Enzo (São Bernardo), Richard
(Diamond FA), Vitó (GD Mirandês); Avançados: Diogo (GD Mirandês), Vinicius (GD Mirandês), Florim (Esmoriz), Ponte (Guadalupe), Juliano (Ventura).

tado como candidato, o
técnico mostra-se comedido no discurso . “Não
chega dizer que somos
candidatos, temos de provar dentro de campo».
Fundado em 1968 por Amadeu Pereira Leite, Mário
Simão entre outros, o
Mirandês conta no seu
palmarés com uma presença na extinta 3ª divisão
nacional e uma passagem
pelo Campeonato de Portugal na temporada
2018/2019.

Treinador: Nuno Rangel, Treinador-adjunto: Rafael Rodrigues; Capitão de equipa: Elvis;
Direcção: Presidente: João Castro, Director Desportivo:
Osvaldo Miranda;
Estádio: Municipal de Santa Luzia. Fundado a 02/05/1968,
Palmarés: 4 títulos distritais (1986/1987, 1999/2000,
2009/2010 e 2018/2019) e 3 taças distritais (1997/1998,
2006/2007 e 2009/2010).

Apoia o Desporto

C.C.Desp. de Carção
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O sonho da conquista da Taça Distrital
António Forneiro orienta o
emblema do concelho de
Vimioso pela quarta temporada, a segunda consecutiva. Chegar ao título
distrital segundo o treinador será “uma tarefa difícil”, mas garante que o Carção vai apresentar uma
equipa competitiva. “Podem esperar uma equipa
batalhadora, tal como a
sua equipa técnica, e que
vai entrar em campo para

vez que Forneiro assumiu o
leme da equipa foi em
2018/2019, uma época
que marcou o regresso do
Carção ao futebol distrital
após o hiato de oito anos.
Nesse ano ao clube lutou
pelo título até à última jornada, terminando no
segundo lugar. António
Forneiro será coadjuvado
por Ricardo Forneiro e pelo
técnico de guarda-redes
Tiago Carvalho.

vencer todos os jogos”. O
Carção terminou a temporada passada no sexto
lugar e chegou às meiasﬁnais da Taça da A.F. Bragança. Forneiro não esconde que o grande objectivo
do clube é a conquista da
prova rainha do futebol
distrital. “Toda a gente tem
as atenções viradas para a
taça. Não escondo que o
nosso principal objectivo é
a taça”, aﬁrmou. A primeira

Guarda-redes: Armando (GD Sendim), Pompeu; Defesas: Costinha (Carção), Alberto (Argozelo), Lafaiete (Carção), Gonçalo (Carção), Paul
Costa (Mirandela juniores); Médios: Pedro Ribeiro (GD Sendim ), Dani
Adão (Carção), Daniel Veronez (GD Moncorvo), Léo Pereira (Guarda
Desportiva); Avançados: Boris (Carção), Sancum (Carção), Diego Oliveira (GD Sendim), Fábio (Argozelo), Nuno Machado (Carção), André Patrocínio, Djael (FC Courcouronnes).

Treinador: antónio forneiro

Treinador: António Forneiro, Treinador-adjunto: Ricardo Forneiro, Treinador de guarda-redes: Tiago Carvalho;
Direcção: Presidente: Gil Azevedo;
Capitão de equipa: Costinha;
Estádio: Municipal de Vimioso;
Fundado a 30 de Janeiro de 1981.

A Junta de Freguesia De Carção apoia o
Clube Desportivo e Cultural de Carção
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C.C. D. MINAS DE ARGOZELO

A aposta na continuidade

Treinador: FERNANDO TEIXEIRA

Em processo de recuperação
ﬁnanceira, o Argozelo manteve a
aposta na equipa técnica formada por Fernando Teixeira e Mário
Rocha. Os dois treinadores
regressaram ao Argozelo na temporada passada, numa fase complicada para o clube, pois as
diﬁculdades ﬁnanceiras eram
enormes, em que esteve muito
perto de cair num vazio directivo.
Mas, Nuno Carvalho, antigo capitão do emblema do concelho de
Vimioso uniu esforços para man-

ter o clube vivo e resgatou o passado para avivar memórias. O ano
de 2010 é o que mais se destaca
nas páginas da história do Argozelo e delas fazem parte Fernando
Teixeira, o adjunto Mário Rocha,
o defesa Adolfo e o avançado
Pedro Martins, os dois jogadores
são reforços para a temporada
2022/2023. E face às contratações garantidas para esta temporada, o nome do Argozelo é mencionado para o lote de candidatos, mas o técnico, Fernando

Guarda-redes: Miguel Veloso (Argozelo), Ruben Gonçalves (Carção); Defesas: Adolfo (Bragança), Elias (Argozelo), Pimenta (Argozelo), Djone (FC
Vinhais), Paulo Fernandes (Argozelo), Luisinho (Vimioso), Valentim (GD
Sendim), Kevin Renato (Bragança); Médios: Luís Gancho (GD Mirandês),
Rafael Gralhós (Argozelo), Vasco Afonso (Argozelo), Gene (GD Sendim),
Vítor Morais (Argozelo), Rodrigo Carvalho (Carção); Avançados: Rui Alves
(Bragança), Miccoli (Carção), Litcha (Bragança), Pedro Martins, Mantorras
(Bragança), Alex Sander (GD Sendim).

Teixeira, rejeita o rótulo dado à
sua equipa. “O Argozelo está
numa fase de reestruturação,
quer a nível ﬁnanceiro quer a
nível desportivo, logo não é candidato a nada. O nosso lema é
fazer o melhor possível”, aﬁrmou. Teixeira antevê um campeonato muito competitivo. “Será,
se calhar, o mais competitivo
daquilo que eu conheço do distrital. E já tenho muitos anos de
distrital”, concluiu.

Treinador: Fernando Teixeira, Treinador-adjunto: Mário
Rocha; Capitão de equipa: Rafael Gralhós;
Direcção: Presidente: Nuno Carvalho, Director desportivo:
Mário Rocha;
Estádio: Campo das Minas em Argozelo. Fundado em 14 de
Maio de 1975;
Palmarés: 4 títulos distritais, duas taças da A.F.Bragança e
uma Supertaça “Sílvio Carvalho” (2017/2018);

A Junta de Freguesia de Argozelo

Apoia o Minas de Argozelo

A.E.A. DE BRAGANÇA
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Estudantes querem honrar a memória do seu fundador
Os Estudantes Africanos
querem continuar a contribuir para a integração dos
estudantes na cidade de
Bragança. A nova época
não foge aquilo que é a
essência do projecto. Uma
equipa jovem, com ADN
africano misturado com
outras nacionalidades. Mas
esta não é uma temporada
qualquer para a equipa. É
uma época de mudanças,
por vicissitudes da vida.

Óscar Monteiro, fundador e
ex-treinador, morreu em
Maio deste ano, num acidente, e deixou um vazio
enorme em toda a comunidade de estudantes, mas,
sobretudo, na equipa. Para
honrar a sua memória, o
grupo está com mais vontade do que nunca para dar
seguimento ao projecto.
José Alves está de regresso
ao comando técnico dos
estudantes e reconhece

Guarda-redes: Philipe Jornale; Defesas: Délﬁo Ofesse (AEAB),
Herton Te, Wilson Brito, Edson Monteiro, Gabriel Santos, Artur
Lima, Elton Ramos, André Lopes (Argozelo), Samuel Sousa; Médios: Kenio Fortes, Derry Lima (AEAB), Kevin da Cruz, Bruno Varela
(AEAB); Avançados: Josinaldo, Anderson Soares (AEAB), Kevin
Fonseca, Stefan Fonseca, António Pedro (Argozelo), Edivaldo
Teixeira, Rogério Lima (AEAB).

que tem pela frente um
verdadeiro desaﬁo, mas
garante estar preparado
para fazer evoluir os jovens
jogadores. “Temos que ser
pacientes e trabalhar bem.
Temos que ajudar estes
'meninos' a crescer”. Fundada em 2012, a Associação dos Estudantes conta
com o apoio do IPB, este
disponibiliza apoio logístico
e campo para treinar.

Treinador: josé alves

Treinador: José Alves, Treinador-adjunto: Iven Lima;
Direcção: Presidente: Alfa Sané;
Directores desportivos: Sandra Machado e Hélder Silva;
Capitão de equipa: Rogério Lima;
Estádio: Campo Sintético do IPB;
Fundado em 2012

Um espaço internacional

Também Somos Desporto
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VILA FLOR SPORT CLUBE

Trabalho e dedicação para mascarar diﬁculdades

Treinador: CARLOS RODRIGUES

O Vila Flor SC, à semelhança das restantes colectividades, enfrenta mais uma
temporada de desaﬁos e
algumas diﬁculdades. O
clube ainda recupera dos
efeitos da pandemia da
Covid-19 nas ﬁnanças e a
direcção, recém-eleita,
liderada por Carlos Carvalho está a realizar um trabalho de recuperação e
estabilidade ﬁnanceira. O
orçamento reduzido reﬂec-

te-se na construção do
plantel “que é curto”, como
referiu o presidente, mas o
possível “atendendo à realidade actual do clube”. No
comando técnico mantevese Carlitos. O treinador
assume o leme da equipa
pela segunda temporada
consecutiva. Carlitos antevê diﬁculdades, mas não
vira a cara à luta. “A diﬁculdade é imensa. Vamos ter
muitos miúdos. Na época

Guarda-redes: Eduardo (Vila Flor SC), Caio (Alcanenense); Defesas: Santiago (Vila Flor SC) Andrade, André Medeiros (Vila Flor SC), Edu; Médios:
Rodrigo, Bior, Gabriel Teixeira (Vila Flor SC): Avançados: Lisboa, Fraga
(Vila Flor SC).

passada parecia que isto
estava completamente
desvirtuado e conseguimos
ser competitivos”.Fundado
a 1 de Janeiro de 1964 o
Vila Flor SC conta no seu
palmarés com um título
distrital conseguido na temporada 2012/2013. O vila

ﬂor é candidato a trabalhar
bem de forma a realizar um
campeonato o mais compe vo possível sem olhar para a
tabela classiﬁca va.

Equipa Técnica: Treinador: Carlitos, Treinador-adjunto:
Pedro Pires, Treinador Guarda-redes: Olavo Miguel;
Direcção: Presidente: Carlos Carvalho, Director desportivo:
David Medeiros;
Capitão de equipa: André Medeiros;
Estádio: Municipal de Vila Flor. Fundado a 1 de Janeiro de
1964;
Palmarés: I título distrital (2012/2013)

Sónia Marcelo
a ﬁsioterapeuta multifunções
13

Sónia Marcelo é uma das
ﬁguras de relevo do futebol
distrital. Ao domingo já é
hábito vê-la entrar em campo. Não é jogadora. Não é
treinadora nem árbitra. É
ﬁsioterapeuta. Desde 2009
ligada ao desporto conta com
13 anos de Vila Flor SC, mas
inicialmente a sua vocação
até era noutra especialidade. “O desporto foi sempre
uma área a qual não sentia
qualquer ligação, era mais
um a ﬁsi oterapeuta de
neurologia, mas depois de
um convite do Vila Flor
Sport Clube, através do Saul
Carvalho, mudou completamente a minha opinião”,
contou. Sónia Marcelo era
até há bem pouco tempo a
única mulher ﬁsioterapeuta
no futebol e futsal.
A integração, num mundo
que outrora era quase exclusivo dos homens, foi tranquila e nunca sentiu qualquer
discriminação, muito pelo
contrário. “Fui sempre
super bem tratada e adaptei-me sem qualquer problema”, recordou.
No futebol distrital, os desaﬁos são vários e para os
elementos do departamento
médico também. Segundo
Sónia Marcelo tenta-se “fazer muito como pouco, mas
com boa vontade”.
Sónia Marcelo defende a
contratação de proﬁssionais
de saúde capazes de “agir
em situação de emergência
leve ou grave”, mas a ﬁsio-

terapeuta entende que “o
esforço ﬁnanceiro dos
clubes nem sempre é compatível com esta realidade”. A ﬁsioterapeuta tem
uma opinião bem vincada
sobre o facto de as associações e a federação permitirem que um director realize
um curso de DAE (Disﬁbrilhador Automático Externo)
para estar no banco de
suplentes. “Esperamos, de
coração, que nada de grave
acontece para se repensar
esta decisão. Seria mais
correcto e sensato que o
proﬁssional da casa estivesse disponível para as duas
equipas. Mas, como já referi, é a minha simples opinião”.
Sónia Marcelo acompanhou o
Vila Flor SC na esteia nos
nacionais, na época
2013/214, e apesar da despromoção da equipa foi uma
boa experiência. “Os nacionais foram realmente uma
experiência inesquecível,
apenas um nível acima, e
tantas diferenças, por incrível que possa parecer mais
simples, descomplicado”.
Este foi um dos bons momentos de Sónia Marcelo no Vila
Flor SC, mas todos têm a sua
importância para a ﬁsioterapeuta pois é “uma aprendizagem como proﬁssional,
mas essencialmente como
pessoa”, frisou. Mas, as funções de Sónia Marcelo no Vila
Flor SC não se limitam ao
departamento médico nem

ao clube. “Estou no estádio
todos os dias nos treinos
que estão a decorrer, disponível para todos os atletas
de todas as associações
municipais que de mim
necessitarem, e aos ﬁns-desemana articulo, da melhor
forma possível, para estar

as associações. É claro que
com o Vila Flor SC já são 13
anos, e ﬁz de tudo um pouco,
ﬁchas, lanches, condutora,
não me arrependo de nada,
tenho saudades até”. Colabora com o Vila Flor SC e não
só. Sónia Marcelo está sempre disponível para atender a

presente em todos os jogos.
São 13 anos de Vila Flor SC ao
peito onde já fez lanches, foi
condutora e mostra-se sempre disponível para qualquer
tarefa. “Sempre tentei ser
mais que ﬁsioterapeuta, e
acho que consegui. Sempre
ﬁz o que era preciso e assim
quero continuar para todas

todas as associações do concelho de Vila Flor. “A minha
rotina não se resume ao Vila
Flor. Estou sempre disponível
para todas as associações
municipais, e aos ﬁns-desemana conseguir articular,
da melhor forma possível,
para estar presente em todos
os jogos”, concluiu.

VILA FLOR É DESPORTO
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G.D. TORRE DE MONCORVO

Moncorvo rejeita rótulo de candidato

Treinador: NUNO LIMA

O Moncorvo é um dos
emblemas históricos da
A.F. Bragança. Depois de
ultrapassadas as diﬁculdades ﬁnanceiras, os moncorvenses querem voltar a
ter uma palavra a dizer no
distrital, mas sem pressas
e sem qualquer pressão.
Até porque o presidente,
Alfredo Pinto, traça como
objectivo prioritário manter o clube estável ﬁnanceiramente. E no comando

técnico há um novo líder,
Nuno Lima. O treinador, de
47 anos, conta com uma
larga experiência no futebol distrital e nacional. A
contratação do técnico
coloca o Moncorvo no lote
de equipas candidatas ao
título, mas o líder do clube
coloca já os pontos nos “is.
“Não queremos subir. Aquilo que queremos é digniﬁcar o clube e fazer o melhor
resultado possível”, aﬁr-

Guarda-redes: Henrique (Moncorvo), Bruno (Sendim), Líbano (Moncorvo);
Defesas: Caravana (Macedo), André Dias (Moncarapachense), Cardeal (GD
Moncorvo), João Loureiro (Macedo), J. Carlos (Moncorvo), Maldini ( Moncorvo), Luís (Moncorvo), Telmo (Foz Côa), Edra (Vinhais); Médios: Sérgio N.
(Seixo Manhoses), Marco (Moncorvo), Serginho (Moncorvo), João Victor
(Moncorvo), Erick (Vila Flor ), André Pinto (Moncorvo), Carlitos (Moncorvo),
Valter (Moncorvo), Ângelo (Moncorvo); Avançados: Guedes (Vila Flor),
Falcão (Macedo), Pinto (Moncorvo), Kojo (Rabo de Peixe), Jonathan(Moncorvo), Quiñones (La Paz Colombia)

mou. Para a nova temporada, o Moncorvo garantiu a
renovação de grande parte
dos jogadores da época
anterior e entre as contratações destaca-se o exinternacional André Dias. O
lateral, de 30 anos, vai
representar o clube da
terra natal, depois de ter
feito carreira em equipas
como Rio Ave, Desp. Aves
e na última temporada no
Moncarapachense.

Treinador: Nuno Lima, Treinador-adjunto: Vítor Neves,
Treinador de guarda-redes: Nuno Borges;
Direcção: Presidente: Alfredo Pinto, Director desportivo:
Tiago Pinto;
Capitão de equipa: Cardeal;
Estádio: Estádio Engenheiro José Aires. Fundado a 1 de Maio
de 1967,
Palmarés: 8 títulos distritais e 5 Taças da A.F. Bragança.

SUPLEMENTO
DE FUTEBOL
DISTRITAL A.F.B. 22/23

FORTE CARRAZEDENSE

Treinador: EVANDRO FORTE
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Guarda-rededes: Eduardo Broto (Cruzeiro-DF), Gonçalo Magalhães (SC Mirandela); Defesas: Bernardo Cavalcante, João Fernandes (FC Carrazeda), João Lopes (FC Carrazeda), José Narciso (FC Carrazeda), Yan Farias
(Coritiba), Zhavokhir (GD Cachão), Josimar (FC Carrazeda), Caimy Abreu (Cruzeiro-DF), Hugo Almeida (FC
Carrazeda), Pedro Casimiro (FC Carrazeda); Médios: Paulo Seganfredo(FC Carrazeda), Guilherme Marques (FC
Carrazeda), Abdullazhan (GD Cachão), Gil Nanque, Ivo Trigo (FC Carrazeda); Avançados: Flávio Nascimento
(FC Carrazeda), Pedro Vieira (FC Carrazeda), Tiago Monteiro (FC Carrazeda), (FC Carrazeda). Equipa Técnica:
Treinador: Evandro Forte, Direcção: Presidente: Paulo César, Director desportivo: André Luís, Capitão de
equipa: Flávio Nascimento, Estádio: Municipal de Carrazeda de Ansiães, Fundado a 01 de Janeiro de 1952,
Palmarés: 2 Taças da A.F. Bragança (1995/96 e 1996/97)

Os Lusos de Macedo de Cavaleiros SAD

Guarda-redes:Nathan Lamberti, António Pinhel; Defesas: Carlos Fernandes, Leandro Pinto, Balthazar,
João Rocha, João Borim, Holder Cabrera, Joseph Choque, Mamadu, Ruben Ferandes
Médios: Abubakar, Siuna Suinate, Jack Rivas, Edwin Leiton, Jeison Cabanillas; Avançados: Moreano, Nikolas,
Maurício, Austing, Sebastian Corcuera, Tomas Siqueira, Raul Ribeiro, Matheus Nobre. Equipa Técnica:
Treinador: Rafael Fonseca, Treinador-adjunto: João Azevedo, Treinador Guarda-redes: João Azevedo,
Direcção: Presidente: Manuel Cardoso, Director desportivo: Nuno Perdigão, Capitão de equipa: João Borim,
Estádio: Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros, Fundado em 2022

Treinador: RAFAEL FONSECA

2022-2023
Jornada 1

Jornada 12

25-09-2022 15H30 08-01-2023 15H30
CCD MINAS ARGOZELO
SC MIRANDELA
CD CARÇÃO
AE AFRICANOS BGC
FORTE CARRAZEDENCE
FC VINHAIS

Jornada 3

LUSOS DE MACEDO
VILA FLOR SC
GD T. DE MONCORVO
GD MIRANDÊS
ADC REBORDELO
CA MACEDO DE C.

Jornada 14

16-10-2022 15H30 22-01-2023 15H30
CCD MINAS ARGOZELO
GD T. DE MONCORVO
SC MIRANDELA
CD CARÇÃO
AE AFRICANOS BGC
FC VINHAIS

Jornada 5

VILA FLOR SC
LUSOS DE MACEDO
GD MIRANDÊS
ADC REBORDELO
CA MACEDO DE C.
FORTE CARRAZEDENCE

Jornada 16

30-10-2022 15H30 12-02-2023 15H30
VILA FLOR SC
CCD MINAS ARGOZELO
LUSOS DE MACEDO
SC MIRANDELA
CD CARÇÃO
FC VINHAIS

Jornada 7

GD T. DE MONCORVO
GD MIRANDÊS
ADC REBORDELO
CA MACEDO DE C.
FORTE CARRAZEDENCE
AE AFRICANOS BGC

Jornada 18

20-11-2022 15H30 12-03-2023 15H30
GD T. DE MONCORVO
VILA FLOR SC
CCD MINAS ARGOZELO
LUSOS DE MACEDO
SC MIRANDELA
FC VINHAIS

Jornada 9

GD MIRANDÊS
ADC REBORDELO
CA MACEDO DE C.
FORTE CARRAZEDENCE
AE AFRICANOS BGC
CD CARÇÃO

Jornada 20

04-12-2022 15H30 02-04-2023 15H30
GD MIRANDÊS
GD T. DE MONCORVO
VILA FLOR SC
CCD MINAS ARGOZELO
LUSOS DE MACEDO
FC VINHAIS

Jornada 11

ADC REBORDELO
CA MACEDO DE C.
FORTE CARRAZEDENCE
AE AFRICANOS BGC
CD CARÇÃO
SC MIRANDELA

Jornada 22

18-12-2022 15H30 23-04-2023 15H30
ADC REBORDELO
GD MIRANDÊS
GD T. DE MONCORVO
VILA FLOR SC
CCD MINAS ARGOZELO
LUSOS DE MACEDO

CA MACEDO DE C.
FORTE CARRAZEDENCE
AE AFRICANOS BGC
CD CARÇÃO
SC MIRANDELA
FC VINHAIS

Jornada 2

Jornada 13

09-10-2022 15H30 15-01-2023 15H30
CCD MINAS ARGOZELO
VILA FLOR SC
GD T. DE MONCORVO
GD MIRANDÊS
ADC REBORDELO
FORTE CARRAZEDENCE

Jornada 4

FC VINHAIS
LUSOS DE MACEDO
SC MIRANDELA
CD CARÇÃO
AE AFRICANOS BGC
CA MACEDO DE C.

Jornada 15

23-10-2022 15H30 05-02-2023 15H30
VILA FLOR SC
GD T. DE MONCORVO
GD MIRANDÊS
ADC REBORDELO
CA MACEDO DE C.
FORTE CARRAZEDENCE

Jornada 6

FC VINHAIS
CCD MINAS ARGOZELO
LUSOS DE MACEDO
SC MIRANDELA
CD CARÇÃO
AE AFRICANOS BGC

Jornada 17

13-11-2022 15H30 26-02-2023 15H30
GD T. DE MONCORVO
GD MIRANDÊS
ADC REBORDELO
CA MACEDO DE C.
FORTE CARRAZEDENCE
AE AFRICANOS BGC

Jornada 8

FC VINHAIS
VILA FLOR SC
CCD MINAS ARGOZELO
LUSOS DE MACEDO
SC MIRANDELA
CD CARÇÃO

Jornada 19

27-11-2022 15H30 19-03-2023 15H30
GD MIRANDÊS
ADC REBORDELO
CA MACEDO DE C.
FORTE CARRAZEDENCE
AE AFRICANOS BGC
CD CARÇÃO

Jornada 10

FC VINHAIS
GD T. DE MONCORVO
VILA FLOR SC
CCD MINAS ARGOZELO
LUSOS DE MACEDO
SC MIRANDELA

Jornada 21

11-12-2022 15H30 16-04-2023 15H30
FC VINHAIS
CA MACEDO DE C.
FORTE CARRAZEDENCE
AE AFRICANOS BGC
CD CARÇÃO
SC MIRANDELA

ADC REBORDELO
GD MIRANDÊS
GD T. DE MONCORVO
VILA FLOR SC
CCD MINAS ARGOZELO
LUSOS DE MACEDO

Bragança

