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UM ENORME CLUBE PORTUGUÊS

“

Gostaria de felicitar calorosamente todos os atletas, treinadores, staff, sócios e
adeptos do Sporting Clube de Braga pela celebração do 100.º aniversário do clube. Se um velho aforismo diz que a grandeza não está em receber honras mas sim
em merecê-las, afirmo aos leitores do Correio do Minho, com amizade e admiração, sem qualquer exagero ou medo de faltar à verdade, que o Sporting Clube de
Braga é um enorme clube português que honra, no seu ecletismo e diversidade, o
futebol e o desporto nacionais.
Com cem anos de história que falam por si próprios, no plano local, regional, nacional e internacional, o Sporting Clube de Braga ensina-nos igualmente olhar
para o futuro com enorme ambição e vontade de vencer.
Muitos Parabéns!

PEDRO PROENÇA PRESIDENTE DA LIGA PORTUGAL

CEM ANOS DE PAIXÃO
O SC Braga celebra neste dia, 19 de janeiro, o seu centésimo aniversário e este é uma
data de que adeptos, atletas, dirigentes, funcionários e simpatizantes do clube se devem orgulhar e todos os portugueses ligados ao desporto, mesmo que da forma mais
remota, devem congratular-se.
É uma data marcante para um emblema que tanto tem contribuído, ao longo de um século, para o crescimento do desporto no nosso país e que tem desempenhado um papel preponderante na história da implementação, galvanização e afirmação da cidade e de toda uma região, ganhando, em última instância, uma dimensão nacional e até internacional. É um clube com uma
identidade própria, com méritos que não se esgotam nas conquistas acumuladas ao longo dos anos e extravasam mesmo a esfera desportiva – aquela em que, para todos os efeitos, gravitam os principais interesses dos clubes -, assumindo patamares de particular relevância social e humanitária.
Congratulando-me por todos os 100 anos agora celebrados pelo SC Braga, pelos feitos conquistados ao
longo deste século de existência, não posso deixar de assinalar o notável crescimento, profissionalismo e
evolução em termos competitivos, no que ao futebol diz respeito, que foi possível constatar já neste milénio, sob a liderança do presidente António Salvador. Um implemento que não desvirtuou, em momento
algum, o espírito inquebrantável que sempre norteou os “guerreiros” bracarenses.
É, por isso, com o maior orgulho que me associo às celebrações do 100.º aniversário do SC Braga, a quem
desejo as maiores conquistas e os mais retumbantes sucessos, no trilho do crescimento que tem conseguido ao longo deste século.
Por mais cem anos de maiores sucessos!

“
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PARABÉNS S.C. BRAGA!
100 anos a fazer história no desporto nacional

Um percurso centenário
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SEMPRE A CRESCER
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A comemoração do centenário do Sporting Clube de Braga, num contexto ímpar de vitalidade e reconhecimento público, reforça a evidência da elevação da instituição, como
baluarte na afirmação dos valores do desporto enquanto promotores de humanismo e
progresso social. O SC Braga é um clube de paixão e alma, de luta e firmeza. Nasceu do
coração e da vontade de grandes homens e mulheres, numa missão árdua, intensa e longa.
A história dos seus 100 anos de vida construiu-se de causas e grandes vivências, adversidades e superações. Este legado solidifica a força do clube e a confiança no futuro.
A longevidade do SC Braga é ainda mais notável pela sua reconhecida jovialidade. Sentimos que estamos num clube ‘jovem’, dinâmico, com uma impressionante capacidade
de superação, de inovar e andar mais à frente. A sua resiliência impressiona. É tanto
maior quanto as exigências e as batalhas com que se depara ao longo dos tempos e que se
pretende sempre maiores. O SC Braga está hoje servido por uma estrutura, desportiva e
diretiva, que tem assegurado estabilidade e a consolidação do clube, no futebol e nas
mais diversas modalidades. É uma referência do desporto nacional e com dimensão internacional. Distingue-se pelo seu espírito guerreiro e vencedor. O mérito deste sucesso é,
objetivamente, do presidente António Salvador, que tem assumido e liderado um trabalho
exemplar e de referência no panorama desportivo, de engrandecimento do clube e dignificação da sua história. Sublinhe-se que a afirmação não vence apenas no futebol ou no
campo desportivo, mas igualmente ao nível das diversas modalidades e no plano institucional e patrimonial. A Academia e Centro de Estágios do SC Braga – prova da constante procura da sustentabilidade desportiva – representam um marco na rica história do clube. Garantem um novo patamar de elevação no nível competitivo e no grau de
excelência, seja dos atletas e das condições de trabalho, seja da estrutura logística e institucional. São contributos decisivos para a afirmação plena o SC Braga no panorama no
desporto nacional, deixando já para trás todos os preconceitos intimidatórios de inferioridade na comparação com qualquer adversário, incluindo os ‘históricos’ três ‘grandes’.
Aliás, em termos da relação custos/resultados, temos sido os campeões! O Sporting de
Braga é um dos clubes com mais títulos no panorama nacional. Além das conquistas e da
sustentada capacidade por lutar pelos títulos máximos no futebol profissional no futebol
profissional, reforça-se como clube eclético. Também por isso, honra a sua história. Assume um vasto conjunto de modalidades com equipas de elevado nível, campeões individuais e títulos coletivos. O futebol feminino e o futebol de praia são bons exemplos disso mesmo, assim como o atletismo, futsal, bilhar e desporto adaptado, ao kickboxing,
boxe, taekwondo, voleibol, natação e basquetebol, a par do desporto adaptado (onde temos grandes campeões olímpicos e mundiais).
A tudo isto, junta-se um elemento de importância vital para a história e para o sucesso do
SC Braga: a massa associativa. São os sócios que constroem a identidade do clube. Temos a felicidade de constituir uma massa associativa de grande responsabilidade e elevada maturidade, capaz de garantir um apoio exemplar às equipas do clube nas diferentes
modalidades. Simultaneamente, tem sabido conciliar a natural exigência e anseio de sucessos desportivos com a necessidade de uma gestão equilibrada e inteligente dos recursos e das capacidades do clube. Os nossos associados fazem jus à história do clube. Têm
sido verdadeiros “guerreiros” como apoio e estímulo permanente à afirmação do clube e
dos seus valores.
Todos juntos, continuamos a fazer o Sporting Clube de Braga.
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UM ENORME CASO DE SUCESSO
Ao longo da sua história o Sporting Clube de Braga tem elevado o nome da Cidade a patamares de excelência, afirmando-se como um dos mais importantes embaixadores de Braga alémfronteiras e num nome incontornável do desporto nacional.
Impulsionado pelo dinamismo dos seus fundadores, rapidamente se tornou na maior colectividade do distrito e numa referência em Portugal. Um clube ecléctico, ambicioso, agregador de
várias modalidades desportivas e inclusivo que, para além do futebol, se distingue, entre outras,
no atletismo, na natação, no bilhar, no taekwondo ou no boccia, contando com uma montra de
triunfos notável a nível nacional e internacional e mobilizando milhares de atletas.
Ao longo destes cem anos foram muitos os momentos de felicidade, mas também muitas as tristezas ou contrariedades que só a dedicação de muitos ao Clube permitiu superar. Todos esses momentos foram vividos com amor e paixão por dirigentes, profissionais, técnicos, atletas e adeptos, e todos sentimos orgulho pelo longo caminho já percorrido, que não pode deixar nenhum Bracarense indiferente. O Sporting Clube de Braga é feito, em cada dia que passa,
por todos eles, dos mais conhecidos que marcaram o seu nome nas páginas da História, aos mais anónimos que contribuíram para que o Clube chegasse até aqui. Recentemente, a construção da Cidade Desportiva foi o virar de página na vasta história do clube Arsenalista. Com esse equipamento, o Sporting Clube de Braga deu um passo decisivo
na sua afirmação nacional e internacional. Passou a gerir uma academia de talentos, um clube formador de excelência e que deixa uma marca de qualidade na carreira dos seus atletas, no futebol como em outras modalidades.
O percurso notável do Clube alia à vertente desportiva uma incontornável função de responsabilidade social e a projecção de uma marca e de uma cidade, que tem também um contributo relevante do ponto de vista económico e turístico. No ano de comemoração do seu centenário, os ‘Gverreiros do Minho’ são um caso de enorme sucesso e a prova
que o trabalho árduo e a paixão clubista são factores capazes de moldar um presente com os olhos postos num futuro
promissor, reforçando o espírito identitário de toda uma Comunidade.
Viva o Sporting Clube de Braga!

“

MANUEL MACHADO PRESIDENTE AF BRAGA

AO SC BRAGA PELO SEU CENTENÁRIO
Em meu nome, e em nome dos órgãos sociais da Associação de Futebol de Braga, felicito calorosamente o Sporting Clube de Braga, na pessoa do Presidente António Salvador, da sua equipa e da massa associativa do Clube, pelo centésimo aniversário da sua existência.
O Sporting Clube de Braga é um dos maiores baluartes da Associação de Futebol de Braga,
nosso sócio-fundador e o primeiro a alcançar a marca histórica do primeiro centenário. Um
Clube eclético cuja história e percurso orgulham todos os que amam e vivem o Futebol não só
pelos feitos desportivos alcançados, mas também pela capacidade de traçar novos caminhos,
abraçar novos perímetros, sendo sempre jovem e visionário.
Ao longo destes 100 anos, o Sporting Clube de Braga soube-se afirmar como um dos maiores clubes nacionais e como um emblema com elevado reconhecimento internacional. Deixo, por isso, uma palavra de gratidão e reconhecimento aos fundadores e a todos aqueles que, nesta jornada, projetaram e construíram o Sporting Clube de Braga tornando possíveis conquistas, no futebol sénior masculino, como a UEFA Intertoto CUP (2008/09), duas Taças de
Portugal (1965/66 e 2015/16), duas Taças da Liga (2012/13 e 2019/20) e ainda a presença na final da Liga Europa
(2010/11). Nos últimos anos, a aposta no futebol feminino, com conquistas como a Liga BPI (2018/2019) e Supertaça Allianz (2018/2019), e no futebol de praia, alcançando os títulos de bicampeão do mundo, tricampeão europeu e
tricampeão nacional, mostraram-se certeiras e revelaram o quão auspicioso é o caminho que está ainda por traçar. Às
vitórias das equipas principais juntam-se ainda as dos escalões de formação, com notável carreira nos campeonatos
nacionais e distritais. Só com grande visão e sentido de missão é possível desenhar um caminho de sucesso distrital,
nacional, europeu e mundial. Há que reconhecer o mérito do trabalho de António Salvador, da sua equipa e de toda
a estrutura, que potenciou o crescimento deste grande Clube representando um avanço qualitativo a todos os níveis
pela sua competência, estratégia e profissionalismo. Louvo, ainda, o investimento do Sporting Clube de Braga na formação de jovens atletas, no futebol feminino e na construção da Academia, tão importantes para o crescimento do Futebol Português. Por último, uma palavra de reconhecimento e agradecimento aos sócios e a todos os adeptos que
acompanham e participam na vida do seu Clube, vibrando com as suas conquistas, e que, certamente, hoje se sentem
honrados pelos seus 100 anos de prestigiante História.
Cordiais saudações desportivas.

“
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Um centenário
de conquistas
e glórias
uma história repleta de conquistas e glórias. Cem anos de um
clube que já viveu momentos
brilhantes, sobretudo na segunda metade do centenário e nas
últimas duas décadas, considerados os anos dourados do clube na era da presidência de António Salvador. Fundado no dia 19 de Janeiro de
1921, o Sporting Clube de Braga nasceu
do espírito aventureiro de um grupo de jovens estudantes, onde se destacavam nomes como Celestino Lobo, Carlos José de
Morais, os irmãos Carvalho, Eurico Sameiro, Costinha, João Gomes - que foi o
primeiro presidente - e ainda Joaquim de
Oliveira Costa, amigos que se reuniram à
volta da ideia de criar um clube de futebol
que representasse a cidade de Braga. Foi
um primeiro pequeno passo para a cria-

É
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ção do emblema arsenalista, que alcançou
a história e atravessou fronteiras, principalmente na última década desportiva, com
presença regular nas provas da UEFA.
A primeira grande conquista a nível interno aconteceu, em 1947, com a primeira
subida ao escalão maior do futebol nacional. Seguiu-se o primeiro grande troféu e
uma página dourada na história a 22 de
Maio de 1966: a conquista da Taça de
Portugal, no Estádio do Jamor. Depois de
deixarem pelo caminho leões e águias, os
arsenalistas chegaram à final pela primeira vez e, pela frente, encontraram o Vitória de Setúbal, detentor do troféu. Comandados por Manuel Palmeira, os
bracarenses venceram com um golo do
argentino Perrichon, a 15 minutos do final. Jogadores e comitiva foram recebidos em Braga como heróis.
19 de Janeiro 2021
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Unidos na construção de um futuro
sustentável e no reconhecimento
além-fronteiras da cidade de Braga!

A ONIRODRIGUES felicita o
SPORTING CLUBE DE BRAGA
pela comemoração do seu Centenário
e pelo êxito obtido nas mais diversas
modalidades desportivas.
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FUNDAÇÃO DO CLUBE
A 19 DE JANEIRO
1947
CAMPEÃO II DIVISÃO
1950
INAUGURAÇÃO DO
ESTÁDIO 28 DE MAIO
1966
CONQUISTA DA
TAÇA DE PORTUGAL
1975
REGRESSO À I DIVISÃO
1977
TAÇA FEDERAÇÃO
PORTUGUESA DE FUTEBOL
2003
INAUGURAÇÃO
DO ESTÁDIO MUNICIPAL
DE BRAGA

2008
CONQUISTA
DA TAÇA INTERTOTO
2010
PRIMEIRA VEZ
NA LIGA DOS CAMPEÕES
2011
VICE-CAMPEÃO
DA EUROPA
NA FINAL DE DUBLIN
2013
CONQUISTA
DA TAÇA DA LIGA
2016
CONQUISTA
DA TAÇA DE PORTUGAL
2020
CONQUISTA
DA TAÇA DA LIGA

HISTÓRIA

Intertoto abriu as portas da Europa

pós um hiato de conquistas e
de ter sido despromovido em
1970, o SC Braga voltou à ribalta, em 1974/75, época que
marcou o regresso à I Divisão
Nacional, onde permanece
desde então, sendo o quarto
clube há mais anos no principal escalão
português, depois de FC Porto, Benfica e
Sporting.
Na temporada seguinte, em 1976/77, o

A
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SC Braga venceu a Taça Federação Portuguesa de Futebol, prova que apenas contou com uma edição.
A consagração do clube - tanto a nível
nacional como internacional - acontece
com a entrada de António Salvador para a
presidência do clube, em 2003. Cinco
anos depois, em 2008, com Jorge Jesus no
comando técnico, o SC Braga conquistou
a Taça Intertoto, naquele que foi o primeiro troféu internacional do clube, que pas-

sou a ser o 4.º a nível nacional a vencer
uma taça internacional. De todos os clubes que participaram na Taça Intertoto, o
SC Braga foi a equipa que mais longe
chegou na UEFA - oitavos-de-final -, arrecadando dessa forma o troféu.
A Taça foi entregue em pleno relvado do
Estádio Municipal de Braga, ao capitão
Vandinho, antes do início do jogo com o
Paris Saint-Germain para os oitavos-definal da Taça UEFA, a 19 de Março de

2009. O SC Braga foi o último vencedor
da competição, dado que a reformulação
das competições europeias pela UEFA levou à extinção da prova.
A conquista da Intertoto abriu as portas
a um SC Braga europeu, com presenças
constantes nas provas da UEFA: é o quarto clube português com melhor prestação
nas competições europeias, ocupando em
2020 a 33.ª posição do ranking de clubes
e o 136.º lugar no ranking IFFHS.
19 de Janeiro 2021
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FUTEBOL FORMAÇÃO
1976/77 E 2013/14
CAMPEÃO DE JUNIORES
1980/81
CAMPEÃO DE JUVENIS
FUTEBOL FEMININO
2018/19
CAMPEÃO NACIONAL
2019
SUPERTAÇA
2020
TAÇA DE PORTUGAL
FUTEBOL DE PRAIA
2017, 2018 E 2019
EURO WINNERS CUP
2019 E 2020
MUNDIAL
2019
TAÇA DE PORTUGAL
2013, 2014, 2015, 2017, 2018
E 2019
CAMPEÃO NACIONAL

HISTÓRIA

Uma década
de ouro
epois da conquista da Taça
Intertoto, o SC Braga deu
um salto qualitativo, passou
a morder os calcanhares aos
três grandes e passou a ser
presença frequente nas competições europeias. Em
2009/10, com Domingos Paciência ao leme, o SC Braga conseguiu uma época brilhante liderando o campeonato durante
longas jornadas e discutindo com o Benfica o título até à última ronda. O segundo
lugar histórico valeu a primeira qualificação para a milionária Liga dos Campeões.
A estreia na Champions aconteceu em
2010/11, em casa, numa vitória por 3-0
frente ao Celtic, na primeira mão da terceira pré-eliminatória. Apesar de ter perdido a segunda partida fora de casa, por

D
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2-1, no Celtic Park, a equipa arsenalista
passou para a ronda seguinte com um resultado agregado de 4-2. Na quarta ronda,
venceu o Sevilla FC, por 1-0, em casa, e
4-3 fora, num memorável jogo que garantiu a fase de grupos da Liga dos Campeões pela primeira vez. O percurso seguiu depois para Liga Europa, onde o SC
Braga eliminou o Lech Poznan, Liverpool
(chegando pela primeira vez aos quartosde-final), o Dínamo de Kiev (avançando
para as meias-finais) e o Benfica (que
confirmou a presença na final).
O dia 18 de Maio de 2011 fica na história: o SC Braga disputou a final da Liga
Europa, no Aviva Stadium, em Dublin,
frente ao FC Porto. Um sonho europeu
que terminou fruto de um golo de Falcao.
Após um hiato de conquistas, a época

2012/13 escreve nova página de glória a
nível nacional, com a conquista da Taça
da Liga, após um triunfo sobre o FC Porto, por 1-0, em Coimbra, com um golo de
Alan, de grande penalidade.
Em 22 de Maio de 2016, 50 anos depois,

o SC Braga ergueu de novo a Taça de Portugal no Estádio do Jamor ao derrotar o
FC Porto nas grandes penalidades e, em
Janeiro de 2020, o SC Braga festejou a
segunda Taça da Liga frente ao FC Porto,
com um golo de Ricardo Horta.
19 de Janeiro 2021
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ANTÓNIO SALVADOR
“Acredito que
o melhor ainda
estará para vir”
António Salvador é o rosto da ambição deste SC Braga
centenário. Um clube em crescendo, sobretudo, na última
década e de dimensão europeia. Presidente há 18 anos,
aponta como meta o sonho da conquista do título nacional
da I Liga e destaca projecto da Cidade Desportiva. Vai
recandidatar-se e acredita que o futuro será ainda melhor.

m centenário marcado por uma
era de ouro sob a marca de António Salvador. Este Sporting Clube de Braga que hoje assinala
100 anos, é agora um clube de
dimensão europeia, recheado de títulos,
conquistas em várias modalidades e o
quarto grande do futebol português. Mérito de um bracarense de alma que abraçou,
há 18 anos, a missão de colocar o SC Braga entre os melhores. Projectou uma Cidade Desportiva. E sonha com o título nacional para coroar o crescimento do clube
na última década. Ambições, desafios e
objectivos traçados pelo presidente António Salvador, nesta data especial.
O futuro, acredita, será ainda melhor.

U

Correio do Minho: Colocar o SC Braga
entre os melhores é o grande objectivo
desde que assumiu a presidência, em
2003. Sente-se um presidente realizado?
António Salvador: Esse foi um dos claros objectivos desde a primeira hora em
que cheguei a este clube. Vai fazer 18
anos no próximo mês que estou cá. Todos
sabemos em que ponto estava o SC Braga
e aquilo que tem sido feito ao longo destes 18 anos. Numa primeira fase, definimos que queríamos estabilizar o clube
desportiva e financeiramente, algo que ti14 Correio do Minho

nha sido intermitente na década anterior à
nossa chegada. Esse foi um trabalho que
seguimos e que fizemos. Outro caminho
que queríamos fazer era o de subir de patamar, estar sempre nos primeiros lugares
e ser uma equipa que estivesse sempre
nas competições europeias. Também conseguimos esse objectivo. O SC Braga é
hoje um clube europeu. Nos últimos 15
ou 17 anos, isso tem sido uma constante.
Costumo dizer que difícil não é ir uma
vez às competições europeias, o difícil é
estar permanentemente lá e estarmos
sempre na luta pelos primeiros quatro lugares. Isso é que é difícil manter. Depois
de estarmos estabilizados, na última década, conseguimos algo por que o SC Braga
sempre lutou: ter uma Cidade Desportiva.
Há três anos inaugurámos uma primeira
fase, agora estamos a avançar para uma
segunda fase e contamos tê-la pronta no
final deste ano.
CM: O projecto da Cidade Desportiva
é a jóia da sua coroa. Permitirá, definitivamente, afirmar o SC Braga?
AS: Primeiro, é um projecto que vai aproximar o clube dos nossos sócios e adeptos, muito mais do que aquilo que, efectivamente, tem acontecido até hoje. O SC
Braga é uma instituição que tem nome e
um grande património, que são os seus

sócios, mas não tinha nada físico, um lugar onde as pessoas pudessem estar e trabalhar. Lutámos muito por isso e temos
uma primeira fase que hoje, ao fim de três
anos, tem dado muitos frutos e, com esta
segunda fase, onde vamos concentrar tudo aquilo que são as modalidades do clube, toda a parte do futebol e toda a parte
adminis- trativa e de atendimento aos associados, levará a que haja uma concentração dos nossos sócios mais efectiva
com o clube.

O SC BRAGA É UMA
INSTITUIÇÃO QUE TEM NOME
E UM GRANDE PATRIMÓNIO,
QUE SÃO OS SEUS SÓCIOS,
MAS NÃO TINHA NADA
FÍSICO, UM LUGAR ONDE
AS PESSOAS PUDESSEM
ESTAR E TRABALHAR.
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CM: Depois do impasse nas obras, como está o processo desta segunda fase?
AS: O impasse foi normal. Nas negociações, a Câmara Municipal defendeu os
seus interesses, nós defendemos os interesses do clube, mas acabámos por chegar
a um acordo. Foi pena haver esse impasse, porque um dos nossos objectivos era
ter a Cidade Desportiva pronta agora no
centenário. Não foi possível em função
desses dois anos de impasse, mas, neste
momento, está ultrapassado, avançámos
com as obras em Julho, numa altura muito difícil que todos estamos a atravessar
devido à pandemia. Felizmente, o SC
Braga estava preparado para avançar com
as obras e contamos que estejam concluídas no final deste ano ou no início do próximo ano.
CM: Que vantagens trouxe ao clube a
Academia e o usufruto da primeira fase da Cidade Desportiva?
AS: Digo sempre que nós, em Portugal,
temos cada vez mais de apostar na formação. Não temos condições de competir
com aqueles que são os cinco ou seis
campeonatos principais na Europa. Há
uma diferença muito grande do ponto de
vista financeiro e, portanto, o futuro é a
aposta na formação. Nós temos feito isso
muito bem. Infelizmente, não tínhamos
grandes condições para o fazer antes da
Cidade Desportiva. O resultado destes
três anos tem estado à vista de todos, temos tido muitos mais jovens, com qualidade, nas selecções nacionais. As vendas
do Trincão e do Pedro Neto, por exemplo,
para clubes de topo, são uma das imagens
de marca deste SC Braga. Hoje, na equipa
principal, temos outros jogadores na calha, o Moura e o David Carmo, que foram
campeões europeus, juntamente com o
Trincão. Temos outros jogadores que estão a emergir e o futuro é criar jogadores
na nossa Academia e que grande parte da
nossa equipa principal possa ser constituída por jogadores oriundos da nossa
formação.

O SC BRAGA, COMO TODOS
OS CLUBES PORTUGUESES,
TERÁ DE SER VENDEDOR.
AS RECEITAS QUE TEMOS
PERMANENTEMENTE
CONTRATUALIZADAS
SÃO INSUFICIENTES PARA
TERMOS UM ORÇAMENTO
PARA IMPLEMENTAR
A DINÂMICA QUE QUEREMOS
E SERMOS O CLUBE
QUE SOMOS.
16 Correio do Minho

“SC Braga terá de fazer todos os anos
cerca de 15 ME de receitas adicionais”
CM: O Trincão foi vendido ao FC Barcelona por 31 milhões de euros. Acha
que será possível superar esta fasquia
com outros atletas formados no clube?
AS: Não dou muito relevo a isso. Considero que foi um negócio bom para todas
as partes. Neste momento, com toda esta
indefinição pandémica, o mercado de
transferências está complicado. Não só no
futebol, mas em todas as actividades. Não
se sabe o que se vai passar, por isso, obviamente que, tanto neste como no próximo mercado, não acredito que haja grandes volumes de transferências. Tirando
quatro ou cinco clubes de topo que, esses
sim, terão muito dinheiro para investir em
jogadores de grande dimensão, para os
restantes penso que serão mercados muito
complicados.
CM: David Carmo é um dos 7/8 jogadores que saíram da formação para
integrar o plantel principal…Há mais
talentos que podem ser outros ‘Trincões’?
AS: Temos no nosso plantel, por exemplo, o Rodrigo Gomes. Temos o Bruno
Rodrigues que já se estreou no Bessa e
tem trabalhado connosco e há jogadores
que estão também na calha para poderem

subir, no futuro, ao plantel principal. No
ano passado, quando as competições da
formação foram suspensas, o SC Braga
era a única equipa, em Portugal, que não
tinha uma única derrota no escalão de juniores. Hoje, mesmo neste contexto, a
equipa B lidera o seu campeonato e, mesmo sendo uma das equipas mais jovens, é
a única que não tem derrotas. Os sub-23,
também com uma das equipas mais jovens, já passaram à fase final. Isso diz
bem da qualidade dos nossos jovens.
CM: Assume o SC Braga como um clube vendedor. É, também, desta forma
que consegue encurtar distâncias para
os denominados três grandes?
AS: O SC Braga, como todos os clubes
portugueses, terá de ser vendedor. As receitas que temos permanentemente contratualizadas são insuficientes para termos um orçamento para implementar a
dinâmica que queremos e sermos o clube
que somos. Portanto, tanto FC Porto,
Benfica e Sporting todos os anos têm de
vender activos para poderem equilibrar as
contas. O SC Braga não foge a essa regra
e terá que fazer todos os anos cerca de
12,5 a 15 milhões de euros de receitas
adicionais para poder estar no patamar

que está, para cumprir com as suas obrigações, para construir o património que
está a construir e para continuar a ter
equipas equilibradas e competentes para
lutar pelos primeiros lugares.
CM: A SAD do SC Braga apresentou,
recentemente, um resultado líquido superior a 22 milhões de euros, naquele
que foi o melhor ano desde a criação da
sociedade. Números que o deixam, certamente, satisfeito?
AS: Obviamente que é bom e foi muito
importante, porque nos deu uma almofada para o momento de crise que estamos a
atravessar. O SC Braga, só em termos de
prejuízos directos por este confinamento,
por não haver público no estádio, por tudo o que envolve esta pandemia, terá este
ano perdas de receitas à volta dos quatro
milhões de euros. Por isso, esse acumular
de vendas nos últimos anos levou-nos a
duas coisas: primeiro, temos uma almofada preparada de modo a que façamos esta
época de forma tranquila, sem problemas
económicos; e também levou a que, no
Verão passado, não vendêssemos, pela
primeira vez, nenhum activo do clube.
Privilegiámos a manutenção de jogadores-chave no plantel, mas teremos de
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vender, forçosamente, no final da época,
caso contrário isso vai trazer-nos problemas na época seguinte. Temos de estar
preparados e o SC Braga tem um projecto
que o obriga a projectar um jogador, no
máximo, a cada três, quatro anos. Depois,
terá de o vender. Hoje, da maneira que o
mercado está alterado em termos económicos, o SC Braga, ao contratar um jogador para quatro ou cinco anos, no máximo
ao fim de três temporadas ou o vende ou
então terá de renovar com ele, mas aí já
terá de lidar com valor salariais que não
poderá suportar. Por isso, ou os vende ou
arrisca-se a vê-los sair a custo zero, perdendo dessa forma o valor investido no
seu activo.

“LUTEI SEMPRE
PARA SER
UM CLUBE
INDEPENDENTE”
CM: Tem deixado críticas nos últimos
anos à actuação da Liga e também a alguns clubes… Como é que estão essas
relações??
AS: Uma das grandes vantagens que permitiu que este clube tivesse um grande
crescimento sustentado foi a independência que eu sempre tentei que o SC Braga
tivesse em relação a outros clubes. Isso
foi uma grande luta, lutei sempre para o
SC Braga ser um clube independente e foi
conseguido. Isso leva-nos a que possamos, de facto, exigir aquilo que não conseguíamos se estivéssemos subordinados
a eles, aos três grandes do futebol português. Portanto, o SC Braga é um clube independente. Dá-se bem e tem óptima relação com todos os clubes, nomeadamente, com FC Porto, Benfica e Sporting.
Como todos os outros clubes mais pequenos também. Agora, em primeiro lugar,
está sempre a defesa dos interesses da
nossa instituição e nunca vou abdicar disso em detrimento de uma boa relação. Em
primeiro lugar estão os interesses do nosso clube e depois, sim, as relações institucionais com outros clubes.
18 Correio do Minho

“CARLOS CARVALHAL
é uma aposta ganha”
CM: É um presidente que tem tido o
mérito de lançar treinadores, feito que
culminou com a venda de Rúben Amorim por 10 milhões de euros… o segundo treinador mais caro do mundo…
Um feito inédito numa época em que
conseguiu um caso único no panorama
mundial: vendeu dois treinadores!
AS: Foi uma época atípica. Começámos
com um treinador no início da época, depois veio outro. Entretanto, entrou o Rúben Amorim a meio. Interinamente, tivemos mais dois treinadores e mesmo assim
isso só prova o grupo de jogadores extraordinários que o SC Braga tem, de
grande carácter e de grande profissionalismo. Só um grande grupo de trabalho é
que poderia aguentar tantos abalos como
os que teve ao longo da época passada. A
prova disso foi o grande trajecto que fizemos no campeonato e na Liga Europa.
Conseguimos um terceiro lugar muito
importante, ganhámos a Taça da Liga. Fizemos uma campanha fantástica na fase
de grupos da Liga Europa e, mesmo com
todos esses problemas, o grupo foi ultrapassando as dificuldades, juntamente
com a estrutura que todos os dias acompanha de forma permanente.
CM: Mas alguma vez pensava vender
um treinador por 10 milhões de euros?
AS: Acredito sempre que se pode fazer
algo. Fui buscá-lo, porque o conhecia
bem dos tempos que passou cá como jogador, conhecia o carácter dele e a forma
de pensar, portanto acreditava que no fu-

turo podia ser um grande treinador. Já
quando era jogador lhe dizia isso. Quando assinei contrato com ele disse-lhe que
teria de ficar com uma cláusula de 10 milhões de euros e ele riu-se, não acreditava
que algum dia isso seria possível. O facto
é que isso foi uma realidade.
CM: Desde que é presidente mudou de
treinador a meio da época em várias ocasiões. Ao todo, o clube já conheceu 19 treinadores. Com qual se identificou mais?
AS: O importante disto tudo é realçar a
grande qualidade dos treinadores que trabalharam no SC Braga e perceber onde é
que hoje eles estão a trabalhar. Lembrome que, na época passada ou há dois
anos, na Liga dos Campeões estavam alguns treinadores que tinham passado pelo
SC Braga. Isso é que acho que é importante realçar. A sua qualidade, para onde
foram e o que estão a fazer hoje em dia. A
estabilidade que o clube lhes deu, a aposta que foi feita neles e a qualidade que
eles têm e o que têm demonstrado.
CM: Algum deles foi um erro de percurso?
AS: Nunca me arrependo da contratação
de ninguém. Houve alguns que tiveram

mais sorte do que outros, mas nem sempre aquilo que nós decidimos é bem decidido. Já cometi muitos erros ao longo
destes 18 anos, mas também só erra quem
decide e, felizmente, tenho tido a sorte de
ter tido ao longo deste tempo profissionais a trabalhar comigo que vivem este
clube com muita paixão. Isso tem ajudado muito ao crescimento deste clube.
CM: Apesar de tudo, admitiu, na apresentação de Custódio, ser frustrante todos os anos ter de preparar novos treinadores…
AS: Obviamente que é muito mais difícil
para um clube ter de refazer, todos os
anos, um plantel e também uma equipa
técnica com o intuito de manter sempre o
nível lá em cima. Agora, se houver estabilidade, ao longo dos anos, as coisas
vão-se tornando mais fáceis, como é óbvio. Gostaria de ter cá os treinadores durante vários anos. Temos hoje, aqui, o
Carvalhal que é alguém que já cá esteve.
É um treinador que conheço há muito
tempo e sei o quanto ele gosta deste clube
e desta cidade. Tomara eu que ele possa
estar cá muitos anos, espero que tenha
muito sucesso connosco. Tenho a certeza
que vai ter.

“ACREDITO SEMPRE QUE SE PODE FAZER ALGO. FUI BUSCÁ-LO [RÚBEN
AMORIM], PORQUE O CONHECIA BEM DOS TEMPOS QUE PASSOU CÁ
COMO JOGADOR, CONHECIA O CARÁCTER E A FORMA DE PENSAR,
ACREDITAVA QUE NO FUTURO PODIA SER UM GRANDE TREINADOR.
JÁ QUANDO ERA JOGADOR LHE DIZIA ISSO.
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CM: Carlos Carvalhal é um treinador
bracarense com ADN do clube. É uma
aposta ganha?
AS: Sem dúvida, conheço-o há bastante
tempo, sei o que ele sente por este clube,
sei a paixão diária que ele coloca no seu
trabalho e, tal como se tem visto, desde o
início da época até hoje. É, claramente,
uma aposta ganha. Na Liga Europa, esta
foi a segunda melhor classificação de
sempre na fase de grupos.
Na I Liga, estamos nos lugares da frente e
há que continuar a trabalhar. Independentemente da competição, o nosso grande
objectivo é sempre o próximo jogo. Se
nos focarmos no próximo jogo e se o vencermos, chegaremos ao fim com os nos-

sos objectivos alcançados.

Um presidente dedicado
a cem por cento ao clube
CM: Como é António Salvador fora do SC Braga,
no dia-a-dia?

AS: Sou uma pessoa que me dedico a cem por cento ao clube, vivo intensamente a instituição no meu dia-a-dia, quando estou aqui e quando não estou. E o pouco tempo que tenho é para a minha família, para estar mais perto deles, para as minhas actividades. Mas
vivo de uma forma intensa o dia-a-dia deste clube durante a semana e ao fim-de-semana, absorve mesmo todo o tempo que tenho. Fora daqui o que gosto é de estar mais recatado, em família, estar tranquilo em casa, não sou uma pessoa de grandes saídas, o meu
tempo é muito consumido pelo SC Braga.

CM: O que é que lhe pediu quando se
sentaram para assinar contrato?
AS: Foi muito simples. Pedi-lhe para
criarmos uma equipa muito forte, que tenha um sentimento de união e de paixão
por este clube.
Que façamos de cada jogo uma final e
que dêmos tudo para vencer sempre o
próximo jogo. É isso que temos feito.
Tem havido uma excelente sintonia entre
toda a estrutura e o Carlos Carvalhal tem
feito um excelente trabalho. Mesmo os
sócios e os nossos adeptos se revêm naquilo que é o Carlos Carvalhal como
treinador deste clube.

“Se fosse tudo direito
dentro de campo,
já teríamos sido
campeões nacionais
por mérito”
M: Já assumiu o sonho de ver o SC
Braga campeão nacional a curto prazo…essa meta está mais perto do que
imagina?
AS: Eu disse, há três anos, que acreditava
que o SC Braga podia ser campeão nacional até ao centenário. Era uma convicção
minha, mas, obviamente, que não podia
dizer que ia mesmo ser, ninguém pode dizer isso. Temos sempre essa convicção.
Temos feito coisas extraordinárias neste
clube na última década, a começar pela
luta pelo título em 2010. Mais tarde veio
a verificar-se porque não o fomos. Creio
que fomos a melhor equipa na altura e, na
época seguinte, fomos a uma final da Liga Europa, num trajecto espectacular. Tínhamos um grupo maravilhoso. Nos próximos anos, dificilmente uma equipa
portuguesa voltará a chegar a uma final
europeia, as diferenças são cada vez
maiores em relação a outros países. Ganhámos duas Taças da Liga, temos estado
permanentemente nas competições europeias e passado as fases de grupos. Já estivemos na Liga dos Campeões e temos
melhorado ano após anos. Acredito que
nos próximo tempos, não muito longínquos, o melhor ainda estará para vir.
20 Correio do Minho

CM: Um título de campeão que até já
poderia ter acontecido, recordando as
suas palavras: se não fosse o caso do túnel do Vandinho, o SC Braga já poderia ter sido campeão… essa época ficou
atravessada?
AS: Não tenho dúvidas nenhumas. Esse
famoso túnel tirou-nos da equipa, durante
meia época, um jogador que era muito
importante, o nosso capitão Vandinho. No
jogo da Luz, na primeira volta, ficámos
sem outro dos nossos melhores jogadores,
o Mossoró, que teve uma grave lesão e
não jogou mais nesse ano e ficámos, claramente, sem dois dos jogadores mais importantes da equipa durante mais de meia
época. Além disso, há que juntar outras
coisas que toda a gente viu e não tenho
dúvidas que, se tudo fosse direito dentro
do campo, já teríamos sido campeões nacionais por mérito.
CM: O crescimento do SC Braga está,
indubitavelmente, ligado a António
Salvador. O clube está hoje onde imaginou que estaria quando assumiu a presidência?
AS: O clube não está ligado a mim, mas a
uma estrutura que, obviamente, está as-

sente na minha figura, uma estrutura que
escolhi para me acompanhar, tanto a nível
de direcção, como nas pessoas profissionais que trabalham aqui no seu dia-a-dia.
Claro que tive esse mérito em saber escolher as pessoas para que o clube pudesse
crescer constantemente todos os anos,
mas o mérito é todo deles. É de uma equipa conjunta, nunca ninguém ganha só,
nem nunca ninguém perde sozinho. O
mérito é de muita gente que vive este clube no dia-a-dia com paixão e com amor,
com intensidade acima de tudo, para que
cada vez possamos fazer melhor. Quando
cá cheguei, vinha com uma missão, nunca

imaginaria que ia ficar cá tantos anos como estou até hoje. Todos nos lembramos
da situação difícil que o clube passava e a
forma como todos os anos tinha dificuldades e estava sempre dependente de determinadas instituições da cidade de Braga. Essa foi uma luta desde a primeira
hora quando cá chegámos: primeiro, foi
estabilizar o clube desportivamente e financeiramente; depois, fazer do SC Braga
um clube autónomo, deixando de depender como dependia de uma grande instituição como era a Câmara Municipal de
Braga. Hoje, o SC Braga é completamente autónomo em relação a essa instituição.
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CM: Feliz por ficar na
história como presidente
no centenário do clube?
AS: É evidente que é um orgulho representar este clube no centenário e
numa época tão boa como os últimos
anos. A felicidade
é de todos os sócios e adeptos, sentirem que têm um clube a festejar cem
anos, um clube vivo, forte, com dinâmica e um clube vencedor. Isso é
mais importante do que o presidente.

CM: Alguma memória
especial destes 18 anos?

“SC Braga estima prejuízos
de quatro milhões de euros
devido à pandemia”
CM: Em plena pandemia, que desafios
são colocados ao clube? E efeitos em
termos de contas e patrocinadores?
AS: É muito complicado, os efeitos são
muito duros, o SC Braga estima prejuízos
de cerca de quatro milhões de euros devido a esta pandemia, só em termos de receitas, patrocinadores, bilhética e merchandising. Acredito que, se isto não
mudar, poderá ser um problema muito
grande para os clubes no futuro. O nosso
Governo, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga têm de, imediatamente, pôr
pés ao caminho e perceber que o futebol e
os clubes são actividades e empresas legíveis como todas as outras empresas de
outras áreas de actividade. Ouço dizer
que o nosso Governo vai ter uma bazuca
de dinheiro da União Europeia para as
empresas, mas é preciso perceber que os
clubes também são empresas, principalmente, aqueles clubes que cumprem com
as suas obrigações e impostos mensalmente. O SC Braga honra-se disso, em 18
anos que cá estou, sempre cumpriu com
as suas obrigações salariais e com os impostos.
CM: Tem deixado críticas ao Governo…Nesta questão da pandemia, deveria olhar para os clubes de outra forma?
AS: O SC Braga tem pago uma média de
10 milhões de euros de impostos por ano
ao Estado e é uma empresa legível para
22 Correio do Minho

poder ter o direito que as outras empresas
vão ter sobre esses apoios. É preciso que,
de facto, os nossos responsáveis pelo futebol em Portugal, juntamente com o Governo, façam uma análise ao que está a
acontecer, porque temo que virá um problema muito grave para os clubes, não só
profissionais, mas para todos os outros
clubes em Portugal.
CM: Numa época em que o terceiro lugar dá acesso à Liga dos Campeões, importa lutar por essa posição, tendo em
conta a receita?
AS: É óbvio que é importante, a receita
da Liga dos Campeões é uma diferença
muito grande, enorme mesmo, face à Liga Europa. Mas temos é que fazer o nosso
trabalho, acreditar que podemos lá chegar, mas esse é um pensamento que não
passa para já pela nossa cabeça. Definimos uma estratégia no início da época,
que é jogo-a-jogo, em cada jogo fazer dele uma final, para tentarmos vencer todos
os jogos. Se conseguirmos, vamos chegar
onde queremos. O ano passado também
ninguém acreditaria, com todos os problemas que tivemos, que pudéssemos
chegar ao terceiro lugar e chegámos. Neste momento, não queremos pensar nisso.
Sabemos o que queremos, mas neste momento, só pensamos no próximo jogo
.
CM: Como pode sobreviver o futebol a

uma época atípica sem adeptos?
AS: É complicado, os clubes estão a atravessar uma crise tremenda. Felizmente, o
SC Braga estava preparado para esta crise, mas está preparado para um ano, não
está preparado para dois ou três. Portanto,
acho que o futuro do futebol deve ser repensado e, juntamente com o Governo,
ver que fatia da bazuca que vem para Portugal será direccionada para os clubes. Os
clubes são entidades formadoras, formam
milhares e milhares de crianças e jovens,
o que tem elevados custos, muitas vezes
substituindo o próprio Governo, as entidades governamentais e institucionais,
passando esse papel para os clubes, que
não têm tido nenhuns apoios do nosso
Governo.
CM: A responsabilidade social ficou
também patente durante estes meses de
pandemia...
AS: Temos vindo a desenvolver, ao longo
dos anos, o Braga Solidário com várias
campanhas. Não ficamos indiferentes a
todo este problema que estamos a atravessar. O SC Braga tem de perceber que é
uma instituição que não é só desporto,
tem uma responsabilidade social perante
a comunidade e, nestes momentos-chave,
temos de dizer presente. Temos de estar
perante a comunidade e dar uma mão
sempre que necessário. São estes os valores que o SC Braga tem e transmite.

AS: Muitos momentos bons que vivemos, foram mais bons que maus. Tivemos momentos espectaculares
desde a conquista da Taça Intertoto,
uma taça internacional que a comunicação social sempre deu pouco relevo, desde sermos vice-campeões,
de irmos à final da Liga Europa, de
estarmos duas vezes na Liga dos
Campeões, conquistarmos as Taças
que conquistámos...foram momentos de muito orgulho que vivemos ao
longo destes anos.

CM: Qual o melhor
momento?
AS: O melhor momento, vivido mais
intensamente, foi o jogo em Sevilha.
Foi um momento único, foi a entrada
na Liga dos Campeões quando ninguém acreditava que isso pudesse
acontecer. É um jogo espectacular e
que nos levou à Liga dos Campeões.
Depois não passámos, seguimos para
a Liga Europa e terminámos na final
de Dublin, da Liga Europa.

CM: E o pior?
AS: Foi perder a Taça de Portugal com
o Sporting.
A oito minutos do fim estávamos a
ganhar. Foi o pior momento enquanto presidente do SC Braga.
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“Poderia ter-se optado por outra situação melhor para a cidade e para os adeptos”
CM: Para além do futebol, o clube tem
crescido nas modalidades, com apostas
ganhas no futebol de praia, futebol feminino, futsal, boccia, natação…Eclectismo
é cada vez mais uma palavra-chave?
AS: É o exemplo do que este clube tem vindo a crescer nos últimos dez anos em várias
modalidades e a ganhar, tem vindo a trabalhar de uma forma muito mais profissional, o
exemplo disso é o futebol de praia, onde temos ganho títulos como mais nenhum clube
em Portugal, somos bicampeões mundiais,
tricampeões europeus, somos número um no
ranking mundial. Em sete anos conseguimos
isso, é um feito inédito, nenhum clube tinha
conseguido isso no mundo. No futebol feminino, ainda agora ganhámos a Taça de Portugal, há dois anos ganhámos o título de campeão nacional e a Supertaça. No futsal,
temos vindo todos os anos a ter uma equipa
muito constante e jovem, com jogadores que
estão a ser formados na universidade. Na natação, temos atletas apurados para os Jogos
Olímpicos e, no atletismo, a Mariana Machado vai ser um dos maiores talentos do atletismo português na próxima geração. Temos
crescido de uma forma sustentada em todas
as modalidades e isso demonstra o eclectismo do clube. Um eclectismo vencedor, temos ganho títulos como nunca. Mas queremos mais, estamos orgulhosos com aquilo
que temos vindo a fazer, mas queremos muito mais no futuro. É para isso que este clube
continua a trabalhar.

CM: Já que fala do Estádio Municipal de
Braga e das limitações, foi um erro a construção do Estádio neste local? Se fosse hoje, acha que as coisas deveriam ter sido
feitas de outra forma?
AS: Não quero entrar por aí, infelizmente, o
Estádio não é do Sporting Clube de Braga, o
Estádio é Municipal e os políticos na altura
assim o decidiram. Posso perceber, por um
lado, o porquê da construção deste Estádio,
há que reconhecer que este Estádio é único,
reconhecido em todo o mundo e merecedor
de prémios. Todos os clubes e as equipas que
vêm cá jogar ficam maravilhados com o Estádio, mas temos o problema da funcionalidade do Estádio no seu dia-a-dia, para quem
cá está a trabalhar e para quem cá vem assistir aos nossos jogos. Provavelmente, poderia
ter-se optado por outra situação na altura melhor para a cidade e para os adeptos, mas é
uma situação em que não me posso pronunciar, foi uma decisão política e na política
não me meto. Tenho é de olhar para o que é
melhor para o clube.
CM: A ser o SC Braga a fazer um estádio
de raiz não seria então esta opção?
AS: Isso com certeza que não. O sonho de
todos os sócios do SC Braga e de toda a gente é que pudéssemos ter um Estádio do próprio clube, um Estádio direccionado para as
famílias, para os adeptos, para a área empresarial, onde toda a gente pudesse assistir a
um jogo de futebol confortável, com bons
acessos, áreas envolventes em que as famílias e as crianças pudessem estar descansadas a assistir a um espectáculo de futebol. É
isso que o futebol deve ser, é paixão, é alegria e deve haver condições para que todos
possam, em igualdade, estar no Estádio a assistir a um jogo de futebol.

CM: A ligação aos adeptos é também uma
grande aposta e tem tentando esta aproximação da cidade e à região. É por aqui
que o SC Braga pode afirmar-se cada vez
mais?
AS: Um clube para estar no topo, crescer e
estar permanentemente lá em cima, tem de
ter uma área social muito abrangente, uma
massa adepta permanente e constante. Esse é
o nosso grande desafio. É que os nossos
adeptos sintam cada vez mais o clube e que o
clube sinta os nossos adeptos, que haja uma
aproximação maior. Quando esta pandemia
terminar, que tenhamos a força dos nossos
adeptos connosco. Porque esta equipa e os

CM: Tenciona
recandidatar-se?
AS: Este é um momento difícil fruto
da pandemia e pela crise que os clubes
estão a enfrentar e ainda vão sofrer mais
no futuro. Temos projectos em andamento, como a Cidade Desportiva, e seria uma cobardia se abandonasse o clube num momento tão complicado como
este. Vou ser candidato.
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Percurso

ANTÓNIO SALVADOR
da Costa Rodrigues completou 50
anos no passado dia 29 de Dezembro.
Natural de Braga, chegou
à presidência do SC Braga a 24 de
Fevereiro de 2003, numa época em
que o clube enfrentava grandes
dificuldades, mergulhado numa
profunda crise financeira e lutava
desportivamente para se manter na I
Liga. Trabalho árduo da direcção de
Salvador evitou a queda do clube e
deu início a uma era dourada em
termos de projecto desportivo.
Estabilizado o clube, a época 2008/09
abriu caminho aos anos áureos da era
Salvador, com a conquista da Taça
Intertoto, o primeiro título
internacional do clube. Seguiram-se
várias conquistas e o lançamento da
jóia da coroa: a Cidade Desportiva do
SC Braga.
jogadores precisam dos adeptos, da paixão e
motivação deles. Costumo dizer que os jogadores fazem entre 75 a 80 por cento das vitórias, os restantes 25, 20 por cento pertencem
aos nossos adeptos, que contribuem na bancada para as vitórias. Estamos ávidos de que
eles possam voltar, urgentemente, aos estádios para nos apoiar.

CM: A estratégia de comunicação tem sido
aposta nos últimos anos, nomeadamente
com a criação da NEXT...
AS: É importante e muito mais agora numa altura de pandemia, as nossas plataformas digitais
são muito importantes para a aproximação do clube aos nossos sócios. Temos feito um trabalho
e investimento muito grande na questão dos conteúdos digitais e ainda vamos melhorar no futuro, estamos a preparar mais meios para crescer mais. É uma aposta clara.
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À volta da
pista cabe
tanta história
a hora de recordar as glórias
do passado, o quarteto de
atletas que inscreveu o seu
nome na história do atletismo do SC Braga não esconde a nostalgia mas também o
orgulho pelos momentos vi-

N

vidos.
Em grande destaque, a Taça dos Clubes
Campeões Europeus de Crosse, que Braga recebeu. Um eventou que levou à Rodovia cerca de 30 mil pessoas. Nota também para a realização de duas Taças dos
Clubes Campeões Europeus de Estrada,
em 1991, na Rodovia e acesso ao Bom Jesus, com largos milhares de pessoas a assistir) e 1999 (num dia de grande invernia).
Antes, em 1985, gravado na memória ficou também a Taça dos Clubes Campeões
Europeus, em Fuenlabrada, nos arredores
de Madrid, um evento que terminou com
uma importante classificaçáo para as cores do clube e que contou, ainda, com a
presença de alguns elementos dos Órgãos
Sociais do SC Braga: os presidentes da

É um aniversário que fica
marcado na história do clube
e dos dirigentes, técnicos
e atletas que dão sempre
o melhor para que haja um
crescimento sustentado.
Este aniversário é
principalmente da massa
adepta que acompanhou
as equipas.
Os títulos nas décadas de 80
e 90 aconteceram
por causa desse apoio.
Pessoalmente, tenho muito
a agradecer ao SC Braga.
Sameiro Araújo
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direcção, Mesquita Machado e da Assembleia-Geral, Marques Fernandes, os vicepresidentes Nuno Cunha e Agostinho Ribeiro e os directores Agustín González e
José Veloso de Azevedo.
A viagem pela gloriosa história do atletismo bracarense prossegue em 1986,
com a conquistado do primeiro título europeu, em Itália, em Monte Cassina, com
a equipa a ser recebida por uma multidão
no aeroporto do Porto, que tinha viajado
em dois autocarros e também em viaturas
próprias.
Na lista de memórias que constam do
baú, espaço para recordar também, para
além das 14 Taças de Campeões Europeus e dos 15 Campeonatos Nacionais, o
título de campeã do Mundo de Estrada,
conquistado, em Bruxelas, por Conceição
Ferreira.
Momento igualmente bastante significante acaba por ser a presença de atletas
do clube nos Jogos Olímpicos, a saber:
Mário Silva, Albertina Machado, Conceição Ferreira, Fernanda Marques, Anele
Capé e Manuela Machado.

Quero dar os parabéns
ao SC Braga pelos seus 100 anos
cheios de conquistas. Foi o clube
que me deu tudo e tenho
que agradecer aos directores
e à nossa treinadora pelos
ensinamentos.
Manuela Machado

Que venham muitos mais anos
cheios de glórias e conquistas.
SC Braga deu-me uma família
que conser-vo e estimo muito.
Foram muitos anos de ambição
e grandes conquistas.
Albertina Machado

Muitos parabéns SC Braga
por tudo o que tem alcançado
nestes 100 anos de vida.
Agradeço as amizades,
das companheiras, do
director Tinoco Maqrues
e da treinadora Sameiro Araújo.
Rosa Oliveira

Agradeço a este clube porque
sempre foi a minha segunda
casa. Aqui tive muitos
ensinamento que me ajudaram
a ir longe, assim como
às minhas companheiras.
Conceição Ferreira

Não podendo comemorar este
centenário como esta história
rica merece, não posso deixar
de recordar os grandes feitos
do atletismo do clube.
Foram os melhores momentos
da minha vida desportiva.
Uma geração de atletas de
excelência.
Sameiro Araújo foi muito mais
que uma simples treinadora.
Este grupo conseguiu um
importante e fundamental
suporte.
Parabéns!
Tinoco Marques
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Ecletismo no Bilhete de Identidade
futebol foi, desde sempre, o
grande foco de interesse e
que, de resto, esteve na origem do nascimento do SC
Braga. Ainda assim, o clube
também adoptou, desde cedo, uma polivalência desportiva que o engrandeceu, cotando-se
como um exemplo eclético, com ramificações no passado e projecção no presen-

O
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te.
Na actualidade, são muitas as modalidades que elevam o nome do clube ao mais
alto nível, no panorama nacional e internacional, ainda assim, importa recordar
muitas outras que fizeram parte da história e que, por uma ou outra razão, deixaram de ser parte activa no dia-a-dia do SC
Braga.
O atletismo foi sendo uma constante e

importante fonte de resultados notáveis,
mantendo-se como uma das modalidades
que acompanhou praticamente o centenário do clube, um pouco à imagem do ténis
de mesa e do basquetebol que, com o passar dos anos, no entanto, desapareceram.
Dessa lista de memórias efémeras constam ainda o ciclismo, o tiro ao alvo, o voleibol, o hóquei em patins, o andebol, a

pesca desportiva, o automobilismo ou até
o xadrez.
Apesar de já não figurarem na oferta
desportiva do clube, não há como esquecer a glória alcançada no hóquei em patins, com o título de campeões do Minho
nos anos 50, ou as valorosas equipas masculina e feminina de voleibol, no anos 70,
bem como os juniores de andebol na mesma década.
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LEGIÃO DE OURO 2020

LEGIÃO DE OURO

Centenário distingue
treinadores vencedores
ano do centenário do Sporting Clube de Braga fica
marcado pela pandemia do
novo coronavírus Covid-19,
que acabou por estragar os
festejos que estavam já programados pelo SC Braga para assinalar a data e levou ao cancelamento da habitual Gala ‘Legião de Ouro’,
adiada para a segunda quinzena de Fevereiro e que não terá público face à situação
pandémica.
No âmbito dos galardões, o clube decidiu este ano pela primeira vez atribuir o
prémio ‘Guerreiro Reconhecimento Centenário’, distinguindo, assim, todos os
treinadores que conquistaram títulos nacionais e internacionais no futebol, como
também os técnicos com mais títulos nacionais e internacionais conquistados em
cada uma das várias modalidades já disputadas pelo clube.
A curiosidade vai para a inclusão de Domingos Paciência na lista, técnico que não
chegou a ganhar qualquer título, mas que

O
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DEVIDO À PANDEMIA,
A ENTREGA DE EMBLEMAS
DE PRATA E OURO NÃO SERÁ
DE FORMA PRESENCIAL, SENDO
ENVIADOS POR CORREIO PARA
OS SÓCIOS CONTEMPLADOS.
MÁRIO GONÇALVES BRAGA
(SÓCIO N.º 3) É DISTINGUIDO
COM O EMBLEMA DIAMANTE,
PELOS 75 ANOS DE FILIADO
E SERÃO DISTINGUIDOS 61
SÓCIOS COM EMBLEMAS DE
OURO (50 ANOS) E 76 COM
EMBLEMAS DE PRATA (25
ANOS). PARA ASSINALAR
A DATA, O CLUBE CONVIDA A
LEGIÃO A CANTAR O SEU HINO
E ILUMINAR O CÉU DESDE
CASA, PELAS 21 HORAS.

levou o clube à disputa da final da Liga
Europa, em 2010/11, tendo ficado em segundo lugar na I Liga na época anterior.
A lista integra os seguintes nomes: Manuel Palmeira (Taça de Portugal, em
1965/66), Hilário Conceição (Taça da Federação Portuguesa de Futebol, em
1976/77), Carlos Baptista (Nacional de
Juniores, em 1976/77 e Nacional de Juvenis, em 1980/81), Jorge Jesus (Taça Intertoto, em 2008/09), Domingos Paciência
(finalista da Liga Europa, em 2010/11),
José Peseiro (Taça da Liga, em 2012/13),
Pedro Duarte (Nacional de Juniores, em
2013/14), Paulo Fonseca (Taça de Portugal, em 2015/16), Miguel Santos (Campeonato Nacional Feminino, Supertaça,
em 2018/19, e Taça de Portugal, em
2019/20), Rúben Amorim (Taça da Liga,
em 2019/20), Sameiro Araújo (Atletismo,
37 títulos), Luís Marta (Boccia, 10 títulos), João Roque (Bilhar, 9 títulos) Joaquim Peixoto (Taekwondo, 9 títulos),
Bruno Torres (Futebol de Praia, 7 títulos)
e José Borges (Natação, 4 títulos).

ATLETA AMADOR DO ANO
A. GONÇALVES (BOCCIA)
JOVEM ATLETA DO ANO
JOÃO PEIXOTO (ATLETISMO)
ATLETA REVELAÇÃO
DAVID CARMO (FUTEBOL)
GUERREIRO CIDADE
DESPORTIVA
RODRIGO GOMES
PARCEIRO DO ANO
AMCO
PRÉMIO CORPORATE
ABB
PRÉMIO CARREIRA
DR. VÍTOR MOREIRA
ATLETA DO ANO
JÚLIO FERREIRA
(TAEKWONDO)
FUTEBOLISTA DO ANO
PAULINHO
TREINADOR DO ANO
LUÍS CAMEIRA (NATAÇÃO)
GUERREIRO OURO E MÉRITO
HOSPITAL DE BRAGA
GUERREIRO DE HONRA
SÓCIOS DO SC BRAGA
GUERREIRO
RECONHECIMENTO
CENTENÁRIO
MANUEL PALMEIRA
HILÁRIO CONCEIÇÃO
CARLOS BAPTISTA
JORGE JESUS
DOMINGOS PACIÊNCIA
JOSÉ PESEIRO
PEDRO DUARTE
PAULO FONSECA
MIGUEL SANTOS
RÚBEN AMORIM
SAMEIRO ARAÚJO
LUÍS MARTA
JOÃO ROQUE
JOAQUIM PEIXOTO
BRUNO TORRES
JOSÉ BORGES
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LUÍS SOUSA
Fui presidente do SC Braga faz este ano precisamente 30 anos. Uma época incomparável em
relação aos tempos de hoje, quer em termos financeiros e de receitas, quer ao nível de infra-estruturas. O clube hoje está dotado de condições que antigamente não havia, em que jogávamos
no Estádio 1.º de Maio e vivemos épocas difíceis para a manutenção da equipa da I Divisão
Nacional. Foi possível, na altura, com os outros colegas de direcção e com muita prata da casa, desde logo a começar pelo treinador Carlos Garcia. Conseguimos a manutenção numa competição com 20 clubes, em que desciam seis equipas. Tínhamos também modalidades amadoras que deram muitas alegrias, como o caso do atletismo, com as célebres campeãs, a Albertina
Machado, Manuela Machado, Rosa Oliveira e Fernanda Marques, treinadas pela Sameiro
Araújo, uma extraordinária técnica que engrandeceu o nome do país. Na Natação, com o técnico José Borges, tivemos vários campeões em vários escalões, numa época em que começaram
a despontar nomes como a Raquel e Susana Felgueiras e a Ana e Rita Alegria, mais tarde atletas olímpicas.
É um motivo de satisfação muito grande fazer parte da história do SC Braga e acompanhar o
crescimento do clube. O SC Braga hoje não tem nada a ver com o que era há uns anos, luta
agora ombro a ombro com os chamados três grandes e tem condições de infra-estruturas que
permitem aos jovens atletas singrar por essa Europa fora e ser comprados pelos tubarões europeus. É um clube respeitado por todos os portugueses e reconhecido internacionalmente. Só isso é um motivo de orgulho. Apesar de não ser natural de Braga, sou sócio há 46 anos e amo o
SC Braga. Parabéns pelo centenário!

JOÃO GOMES OLIVEIRA
Nestes 100 anos de vida do clube é bom recordar os seus fundadores, o Dr. Celestino Lobo e os outros bracarenses que já nessa época se debruçaram nos seus encontros para escolher um nome para o
clube, as cores da camisola e todos os outros pormenores da vida da fundação do clube. É bom recordar todos esses homens que começaram a actividade de um clube como o SC Braga, homens já com
uma noção de um clube de futebol e que, já nessa altura, não queriam deixar fugir os grandes de Lisboa e Porto. Nos primeiros 50 anos, moldou-se o clube com futebol e outras modalidades, começou
a ser um clube conceituado no desporto nacional e acompanhou o crescimento da nossa grande cidade. Vivemos momentos difíceis, mas também se viveram momentos bons, culminando no feito mais
importante, a conquista da Taça de Portugal, em 1966, e muitas outras conquistas que ajudaram a ser
hoje o clube que é: consagrado nacional e internacionalmente, com participação na Europa.
O SC Braga é hoje um clube respeitado, sólido e está consagrado, agora é só dar o passo seguinte. E
o passo seguinte é tentar sermos campeões nacionais, julgo que mais ano menos ano isso irá acontecer. No ano do centenário era um momento emocionante e histórico se conseguíssemos, porque o SC
Braga tem excelentes condições para atingir esse objectivo, com a actual estrutura sólida e estável e
com a Cidade Desportiva, que veio consagrar o estatuto de grande clube ao SC Braga. Hoje em dia,
o actual SC Braga é muito diferente do que era no meu tempo de presidente, em que já lá vão quase
30 anos, a diferença é notória, mas conseguimos fazer coisas boas e interessantes, como a final da
Taça de Portugal, entrámos nas provas europeias da UEFA e foi dado o primeiro passo para o SC
Braga ganhar alicerces e concretizar o que tem actualmente em termos de conquistas. Destaco com
grande relevo a constituição da SAD desportiva para o futebol profissional, um grande passo que se
deu para o clube crescer com alicerces sólidos.

PEDRO MACHADO
Fui presidente do Sporting Clube de Braga durante 14 meses, de Fevereiro de 2003 a Abril de
2004. O momento mais marcante na minha presidência foi, sem dúvida alguma, a 30 de Dezembro de 2003, com a inauguração do Novo Estádio Municipal, o Estádio das Paixões!
O 100.º aniversário que o SC Braga festeja é uma data marcante, que demonstra a grandiosidade do nosso clube sendo, sem dúvida alguma, um clube de grande eclectismo que tem formado muitos jovens, transmitindo-lhes valores e princípios de guerreiros batalhadores, fazendo
deles grandes campeões. Com esta enorme missão de eclectismo e escola de formação, formando campeões, mas, acima de tudo, formando grandes seres humanos, faz do Sporting Clube de Braga o melhor clube do mundo!
O Sporting Clube de Braga actualmente, no panorama desportivo nacional e internacional,
transmite uma imagem de grande rigor organizativo e competitivo em todas as modalidades
que está inserido, num paradigma de sustentabilidade e da competitividade, entrando nas competicões para ser campeão! No futebol profissional, afirma-se como um dos grandes de Portugal, sendo cada vez mais comum ser vencedor de um troféu, nas várias competições em que intervém.
O futuro do Sporting Clube de Braga é bastante promissor, porque o desempenho que todos temos verificado faz deste clube, no panorama desportivo internacional, um clube de eclectismo,
de competitividade e sustentabilidade e, portanto, um clube enorme, um clube vencedor, que o
faz ser, como sempre afirmei, o melhor clube do mundo.
Parabéns Sporting Clube de Braga!
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MESQUITA MACHADO
A celebração de 100 anos é uma data
muito especial e o SC Braga atingiu esta
idade com dinâmica desportiva muito
positiva. Ao longo dos 100 anos tem feitos brilhantes e páginas maravilhosas e
só nos falta uma coisa: sermos campeões nacionais. Um desejo que já esteve mais longe, certamente que vamos
ter essa alegria em breve, era uma boa
prenda de centenário, mas, se não for
este ano, será nos próximos tempos. Sinto-me feliz por fazer parte desta história
e ao ver que o clube está em termos desportivos num caminho muito positivo. É
um orgulho ter participado na história
do SC Braga, assim como qualquer associado sente orgulho no seu clube.

FERNANDO OLIVEIRA
100 anos é um momento histórico do SC
Braga, lamentavelmente, estávamos a
preparar um ano intenso de comemorações, um ano festivo para assinalar a data, mas devido à pandemia é tudo menos festivo, face ao actual momento que
atravessamos. À parte da questão social
que se vive, o clube está em bom estado
e é uma prenda para todos. Estamos
com expectativa pela conclusão da Cidade Desportiva, que será marco histórico
na vida do clube. É momento de auge
para o SC Braga, as coisas estão no bom
caminho, é o que qualquer sócio deseja,
e estamos a ver se conseguimos títulos,
estamos a trabalhar para isso. O clube
tem estabilidade, a formação dá frutos e
andamos à procura de ir mais longe, é o
que pretendemos: ser campeões, conquistar taças e chegar longe na Europa. É
pena estarmos a comemorar os 100
anos num momento tão difícil a nível social e económico devido à pandemia.

LUÍS MACHADO
Ter estado à frente do SC Braga foi uma
honra e um privilégio, que se tornam
mais importantes ao celebrarmos os 100
anos oficiais do clube. Eu, como penso
que todos quantos contribuíram para esta caminhada, tenho a sensação de dever cumprido, com mais ou menos erros,
mas sempre com inteira dedicação e verdadeiro sentido de missão. É nesta hora
que vem à memória o pensamento que
me acompanhava durante a direcção,
sobre a responsabilidade que sentia para dar continuidade à instituição e ao
mesmo tempo tentar representar todos
os sócios.
19 de Janeiro 2021
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DOMINGOS PACIÊNCIA
É com grande orgulho e satisfação que vejo o clube com a dimensão do SC Braga atribuir-me um prémio neste centenário, estou numa lista de treinadores que ganharam a Taça da Liga, Taça de Portugal e eu não ganhei qualquer troféu, nem qualquer título, mas a
verdade é que é com grande orgulho que faço parte da história de um clube que foi vicecampeão, que foi a uma final da Liga Europa e eu como treinador tive muito orgulho em
fazer parte dessa história do SC Braga. Orgulho também de ser treinador de uma geração
de jogadores que marcaram, de certa forma, o SC Braga. É com grande satisfação. A minha opinião é que o SC Braga cada vez é maior e estou convencido de que o caminho do
SC Braga é ser campeão, não sei em que ano vai acontecer isso, mas vai ser campeão,
porque tive a oportunidade de ser seu treinador e sei o que é a ambição e o trabalho que o
presidente António Salvador está a fazer no SC Braga. E as pessoas que estão no clube
são pessoas muito queridas, todos os funcionários de um profissionalismo inigualável. O
caminho do SC Braga será esse: ser cada vez maior. E não haja dúvida, continuo a acreditar que, mais ano menos ano, o SC Braga vai ser campeão.

JOSÉ PESEIRO
Dar os parabéns ao SC Braga. É um orgulho muito grande ter treinado o SC Braga e fazer
parte da história. É dos clubes mais importantes do panorama do futebol português e nas
mais diversas modalidades, onde atingiu níveis de excelência, como no atletismo e natação, e tem demonstrado um eclectismo ao longo dos anos. É um clube que representa um
região e que cada vez mais tem conseguido, através da massificação da sua prática e conquistas, dar força à sua história e génese. É um clube de grande dimensão, com destaque
para essa relação entre clube e a comunidade, cada vez mais forte, fruto do crescimento
dos últimos anos e de se bater e querer ser um dos grandes em Portugal. O SC Braga teve
um crescimento meteórico nos últimos vinte anos, na era do presidente António Salvador,
caracterizada por uma vontade muito grande de querer afirmar o SC Braga como um dos
grandes. Conseguiu vencer uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga, uma delas em que
estive envolvido, uma final da Liga Europa, duas presenças na Champions e, para além
disso, tem uma marca de uma qualidade de jogo que tem cimentado, fruto da ambição,
objectivos e investimento dos últimos anos.

JORGE JESUS
Lembro-me perfeitamente da conquista da Intertoto, o único título internacional que o SC
Braga tem e que foi conquistado no meu tempo de treinador. Chegámos ao SC Braga e tinha feito um 7.º ou 8.º lugar e, portanto, não tinha sido apurado para a Taça UEFA na altura, actual Liga Europa, mas havia a Intertoto. O SC Braga ganhou a taça e ficou apurado para a UEFA na época seguinte. Foi um percurso muito interessante que nos deu esse
apuramento para a Liga Europa, onde fomos eliminados pelo PSG, nos oitavos-de-final,
mas fizemos uma Liga Europa muito forte e com grandes jogos, com algumas surpresas
até eliminámos equipas inglesas. Lembro-me perfeitamente dessa passagem e desse momento bonito que tivemos no SC Braga, em que, felizmente, conseguimos vencer essa
Taça Intertoto, prova na qual estavam várias equipas fortes, como o Bayern Munique. Já
passaram alguns anos desde esses momentos, mas recordo que estivemos dez ou onze jogos sem perder e, nesse ano, formámos uma grande equipa, equipa essa que, na época seguinte ficou em segundo lugar no campeonato, atrás do Benfica.

MANUEL CAJUDA
Cem Anos. Cem Anos de uma história brilhante, realizada por muitos. Sacrifícios, suor,
talvez muitas lágrimas mas também sempre e cada vez mais, maiores e mais felizes Alegrias. Parabéns Sporting Clube de Braga. Honra a todos que fizeram este Clube Grande.
Adeptos, Dirigentes, Atletas e Funcionários (de agora e de todos os tempos), obrigado
por toda esta História bonita. E é esta história que me conta a maioria das histórias que eu
contei para os meus filhos, depois para os meus netos e que irei sempre contar no Futuro.
Fazer parte dela é um privilégio. Obrigado Sporting Clube de Braga. Feliz Aniversário.
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MANUEL MACHADO
É um momento e uma data ímpar. 100
anos é muito tempo, longa história. Tive
curta experiência no clube como profissional e foi muito gratificante, apesar de
ter sido um ano de dificuldades. O centenário é uma data simbólica e desejo que
o SC Braga continue a ter o crescimento
que tem denunciado neste século e que,
daqui a cem anos, na comemoração dos
200 anos do clube, quem cá estiver que
consiga ter motivos para comemorar os
segundos cem anos mais gloriosos do
que os últimos cem já vividos.

JORGE PAIXÃO
Em primeiro lugar, desejar um feliz aniversário pelos 100 anos e que o SC Braga
continue a crescer da forma como tem
crescido, já é um grande do nosso futebol. Que tenha muito sucesso e que o
crescimento continue nos próximos
anos. Espero brevemente que o SC Braga
conquiste o título da I Liga, são os meus
desejos nesta data histórica do clube.

CUSTÓDIO
Muitos parabéns ao SC Braga pelos 100
anos, com desejos de muito sucesso para
o futuro. Que nos próximos anos se possa escrever uma história ainda melhor.
Tenho um orgulho enorme em participar
na história do SC Braga e ter podido representar, seja como jogador ou treinador, um clube desta dimensão, que ainda tem muito para crescer e que, certamente, nos próximos anos, será uma das
grandes referências de Portugal e na Europa. Foi um golo muito importante,
mas acima de tudo porque permitiu ao
clube marcar presença numa final europeia. Isso diz-me muito. Eu e os meus colegas fizemos história e isso valorizou
muito aquilo que foi a nossa época. Foi
um marco histórico na vida do SC Braga.
Os alicerces estão montados para que o
clube possa continuar a crescer. Resta-me desejar que exista sempre essa ambição porque tenho a certeza de que
conseguirão feitos enormes nos próximos anos.

JOÃO MARQUES
Parabéns ao SC Braga pelo centenário.
Foi um clube que me deu muito como
treinador, com uma massa adepta fantástica. Desejo muito sucesso e felicidades para este grande clube!

19 de Janeiro 2021
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QUIM GUARDA-REDES

PEDRO DUARTE
Quero parabenizar o clube por esta marca bonita, pelo peso que tem a nível nacional e
também para a nossa cidade de Braga. É uma data bonita, com muito significado e história. Tenho o prazer de fazer parte desta história, primeiro como atleta da formação, depois
como atleta profissional. Muito daquilo que sou hoje, quer como homem, quer como profissional, foi-me passado por pessoas com quem tive a oportunidade de trabalhar. Esses
princípios de ser e estar, quer no desporto, quer na vida social, foram-me passados por
pessoas de carácter que o clube sempre teve. Tenho uma ligação muito forte ao clube
também como treinador. O título de campeão nacional de juniores em 2014 foi um marco
muito importante para o clube e para mim é um prazer enorme fazer parte dessa história
e ter contribuído para que o museu do clube tivesse mais uma taça. Toda a gente sabe a dificuldade que foi para o SC Braga combater, na altura, com equipas com outras condições. Conseguimos e isso deixou-me particularmente satisfeito por poder fazê-lo no clube que me criou. Portanto, deixo uma mensagem de parabéns ao clube pelos 100 anos e
tenho muito orgulho por ter feito parte desta história.

CARLOS BAPTISTA
São 100 anos de muita história e conquistas. Os últimos anos têm sido de glória para o
clube, mas, no meu tempo, em que fomos campeões de juniores e juvenis, não era assim,
foram anos de muitas dificuldades. Hoje o SC Braga tem-se imposto e seguido uma trajectória muito boa, tem crescido de forma sustentada. Sinto muito orgulho por fazer parte da história, uma história que contou com o anonimato de muita gente, pessoas que
sempre amaram o clube, treinadores, jogadores e dirigentes que conseguiram colocar o
clube onde está agora, juntando ao mérito da actual direcção. Passámos por muitas privações, houve muita gente anónima que sempre ajudou o clube, presidentes que punham dinheiro do bolso deles para o clube se aguentar e tudo isso ajudou a manter vivo o SC Braga e a tomar as proporções que hoje em dia tem. Os tempos mudaram, felizmente para
melhor, ao nível de condições, de infra-estruturas, mas, ao lembrarmos estes 100 anos,
não nos podemos esquecer de todas as pessoas que ajudaram a aguentar o clube nos tempos difíceis, porque as pessoas nem imaginam as dificuldades que enfrentávamos, sempre
nos mantivemos fiéis ao SC Braga e o clube conseguiu resistir.

ARTUR CORREIA
O centenário do clube é uma marca fantástica e deixo aqui a minha manifestação de prazer em relação àquilo que tem sido o trajecto do SC Braga, nomeadamente a progressão
que tem tido, olhando para o passado e o presente, com os olhos virados para o futuro. É
uma instituição fortíssima, cada vez mais organizada e o meu desejo é o de ver concluída
a segunda fase da Cidade Desportiva. Desejo também que o clube seja cada vez mais
granjeador das forças da cidade e que continue também cada vez mais aberto aos seus associados. Que continue a ser um clube aglutinador. No fundo, que o nosso clube seja cada vez mais forte no plano desportivo e, no que diz respeito à comunicação social, que
possa merecer maior atenção, que nos respeite cada vez mais. Espero que nos mantenhamos na senda do êxito. Espero ainda em vida poder ver o meu SC Braga campeão nacional. Um bem-haja às pessoas que lideram o clube nesta altura, porque têm trabalhado
muitíssimo bem, de forma a fortalecer a cada dia que passa a vida do nosso clube.

ARTUR JORGE
São 100 anos de clube e 30 da minha ligação ao SC Braga, um terço da vida do clube. Fui
adepto antes de me tornar atleta, acompanhei com os meus pais os jogos em casa e fora e
tive a felicidade de concretizar o sonho de chegar à equipa principal. Fiz toda a minha
carreira no SC Braga, guardo memórias de dificuldades, realidades diferentes do que temos hoje em dia, e apanhei o clube depois, na recta final enquanto atleta, numa fase de
crescimento, estabilidade e sucesso desportivo que nunca mais parou. Hoje temos um SC
Braga completamente situado nos quatro melhores clubes, uma equipa que luta por títulos e que os conquista, num crescimento acompanhado com a dimensão em termos de infra-estruturas e ambição. Um SC Braga europeu, uma realidade muito constante e presente, que se consegue afirmar. Na minha transição de atleta para treinador, tenho a
oportunidade de trabalhar num dos melhores clubes e estar ligado a um projecto de formação, é uma missão que me dá imenso gozo pela ambição que todos colocamos para andar permanentemente nos lugares cimeiros.
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Desejar muitas felicidades ao SC Braga,
um clube que tem vindo a evoluir de ano
para ano. A melhor prenda que pode receber é a luta pelo título. Acredito que
não será fácil, mas, hoje em dia é o quarto grande em Portugal e mais cedo ou
mais tarde espero que possa ser campeão nacional, está mais próximo do que
nunca essa meta.

PAULINHO DIRECTOR
Em primeiro lugar, desejar um feliz aniversário pelos 100 anos e que o SC Braga
continue a crescer da forma como tem
crescido, já é um grande do nosso futebol. Que tenha muito sucesso e que o
crescimento continue nos próximos
anos. Espero brevemente que o SC Braga
conquiste o título da I Liga.

MARIA DA GRAÇA
BRAGUINHAS
100 anos é uma data especial. O centenário traduz o crescimento do SC Braga,
um clube com muita história e um percurso cheio de títulos e conquistas. É
uma data que também representa a
grandeza da nossa cidade e de todos os
adeptos e bracarenses. Estamos muito
felizes por fazer parte desta história, a
nossa claque assinala este ano 16 anos,
e festejar o centenário de um clube que
tem tudo para crescer ainda mais.!

JOSÉ C. MACEDO BOCCIA
O SC Braga é um clube que eu acompanho desde os meus 5 anos de idade,
quando ia com o meu pai ao estádio ver
os jogos. A sua evolução é imensa ao
longo dos anos, por isso, os meus parabéns pelo seu centenário e força pois a
continuar assim vai dar-nos muitas alegrias. Para mim é um orgulho fazer parte
deste grande clube!!

JORDAN SANTOS
FUTEBOL DE PRAIA
Parabéns ao Melhor do Mundo! Uma
equipa que orgulha não só os seus adeptos, mas toda uma cidade e um país inteiro. Todos sabem que não nasci do SC
Braga. Mas aos meus 27 anos passei a
vestir a pele deste clube. Não nasci braguista, morrerei braguista. Parabéns e
rumo aos títulos!
19 de Janeiro 2021
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MEYONG JOGADOR

ANTÓNIO DUARTE
O espaço de culto dos 100 anos do SC Braga é a Ponte, o local que nos acolheu e que é
transversal a todas as gerações. Desde os brasileiros e os argentinos que vieram jogar para o SC Braga, que eu acompanhei… a malta da Carlos Amarante com quem eu estudei e
que, aos 15 anos, começamos a jogar no SC Braga. A Ponte é que nos acolheu. Portanto,
para mim, o local de culto não é o 1.º de Maio, mas sim a Ponte. Penso que, à imagem do
café Vianna, aquele local também deveria receber uma placa comemorativa porque é, de
facto, importante na história do clube. As entranhas do clube estão na Ponte. Ao longos
destes anos também recordo a questão do escadote, que muitas vezes até se confundia
com o símbolo do clube. Esse escadote ficou conhecido porque, na altura, houve um jogo
com o Sporting em que fomos muito prejudicados e no final chegámos a agredir o árbitro.
Quando ele ia para tomar banho, no final do jogo, dissemos-lhe que a fechadura estava
estragada. Fomos buscar um escadote e quando ele ia a subir alguém puxou o escadote e
partiram-lhe sete ou oito costelas. Sou dos que defendo que ainda é possível fazer mais.
Somos uma cidade de paixão pelo SC Braga e acho que ela anda um pouco arredada.

LUÍS FREITAS LOBO
Há uma célebre frase que diz que os homens passam e as obras ficam. Mas o que fica nas
obras são as marcas dos homens que as fizeram. Neste centenário, é tempo de olhar para
o futuro, mas olhar para estes anos todos e para quem os tornou possíveis, porque as raízes são o que nunca perdemos e quase sempre o segredo está na raiz. É tempo de olhar
para há 100 anos, para um grupo de rapazes, porque não eram mais do que isso, jovens
que queriam praticar desporto numa cidade pequena, que quiseram fundar um clube para
jogar futebol. Só mais tarde se terá a dimensão clara de um clube. Quando se chega aos
100 anos, a data impressiona, mas o mais importante são os homens que, ao longo do caminho, permitiram cá chegar, esses não passam, são esses homens que ficam em forma de
exemplo, de alma, por tudo o que nos deram ao longo dos tempos. Todos nesta história tiveram um contributo grande para manter o clube, que foi sempre forte, independentemente dos resultados. E são esses exemplos que importa ter presente, de todos os homens
que, ao longo dos anos, honraram o clube. Este SC Braga de 2021 é um SC Braga bem diferente de há 70 ou 40 anos. Agora, a essência, a paixão e a emoção são idênticas.

Dar os parabéns ao SC Braga pelos 100
anos, um clube agora centenário, que
nos últimos anos nunca parou de crescer, tanto a nível nacional como internacional. Fico muito feliz, porque gosto
mesmo deste clube e também me sinto
muito orgulhoso por ter participado na
história deste grande clube. Guerreiro
uma vez, guerreiro para sempre!

CANÁRIO JOGADOR
Desejo que, nos próximos 100 anos, o SC
Braga tenha a felicidade de viver alegrias como aconteceu no meu tempo de
jogador, em que vencemos a Taça de
Portugal, em 1966. Desejo muitas felicidades a todos os jogadores, sócios, dirigentes e deixo uma palavra de grande
orgulho e satisfação por fazer parte da
história do clube. Fui um privilegiado
por vestir a camisola do SC Braga e ter
vencido a Taça de Portugal, numa época
memorável e de grandes dificuldades,
em que eliminámos o Benfica, o Sporting e ganhámos ao Setúbal na final. Curiosamente, a segunda Taça de Portugal
foi ganha pelo clube no mesmo dia 22
de Maio, 50 anos depois da nossa conquista. Parabéns pelo centenário!

ZÉ MARIA JOGADOR

CARLOS ANDRADE LOBO
É notável o SC Braga festejar 100 anos. É uma história bonita. O clube cresceu e hoje em
dia é um clube reconhecido nacional e internacionalmente. Nesta data, lembro os fundadores do clube, que eram miúdos, muito jovens, rapazes de 17, 18, 19 anos, que se juntavam para jogar futebol. Na altura, o desporto que existia em Braga era o boxe e o ciclismo e este grupo de jovens estudantes, do qual faziam parte o meu pai Celestino Lobo, o
João Gomes, José Morais, Eurico Sameiro, Nogueira da Silva, António Santos da Cunha… lembrou-se de formar um clube. Lançaram-se, fizeram os estatutos e foi o meu pai
que fez o manuscrito e entregou no Governo Civil. O clube foi-se desenvolvendo ao longo do tempo, mas só no final dos anos 40/50 é que começa a ser representativo da cidade.
Até então, era uma brincadeira. Tiveram espírito de iniciativa, foram persistentes, amaram o clube e foram muito bem aceites na cidade, o que foi decisivo, na altura. É uma história muito bonita, de grande valor, quem diria que, 100 anos depois, o clube teria esta dimensão? O SC Braga cresceu de forma sustentada e, nestas últimas duas décadas, na era
do presidente António Salvador, foi um crescimento brutal.

JOAQUIM CASTRO
É um orgulho falar sobre o centenário do clube do meu coração. A primeira alegria que
recordo de toda a história do SC Braga foi, em 1946/47, com a subida, pela primeira vez,
à I Divisão Nacional, com a chegada a Braga da equipa num carro dos bombeiros vinda
do Montijo, onde conseguiu a subida de divisão. Nesta história, tivemos também algumas
tristezas, como as três descidas de divisão, sendo a mais longa nas épocas entre 1961 e
1964. Em 1966, já na I Divisão, assisti à conquista da primeira Taça de Portugal. Estive
presente em todas as seis finais da prova - ganhámos duas, perdemos quatro - e também
festejei a conquista das duas Taças da Liga ao FC Porto, em Coimbra e em Braga. Recordo com especial carinho o apuramento para a Liga dos Campeões, em Sevilha, e a final da
Liga Europa, em Dublin. Desde essa época, são mais os momentos de alegria vividos
com o nosso clube, como ainda aconteceu recentemente com a conquista da Taça de Portugal Feminina. Espero que as conquistas continuem durante o próximo centenário, para
maior engrandecimento do nosso Braguinha.
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100 anos é uma coisa extraordinária, representei o clube e é com muito orgulho
que faço parte da história por ter ganho
a Taça de Portugal, em 1966, e termos sido campeões da II Divisão. Só tenho
boas memórias. Estou convencido que o
SC Braga vai ainda crescer mais, é hoje
uma equipa grande, tem grandes valores, uma grande direcção e é um clube
com um crescimento muito grande nos
últimos anos. Espero que continue por
este caminho, para ser cada vez mais reconhecido mundialmente. Estou muito
feliz por fazer parte da história e desejo
que o SC Braga continue a lutar por um
símbolo que é de todos. Espero ter muita
saúde para ver o SC Braga campeão!

FORMOSO JOGADOR
É com muito orgulho que faço parte da
história do centenário do Sporting Clube
de Braga como jogador profissional de
futebol. Durante as duas épocas que representei esta equipa, cresci não só profissionalmente como pessoalmente. Vivi
aqui momentos inesquecíveis que me
marcaram para sempre.
19 de Janeiro 2021
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KAROGLAN JOGADOR

VANDINHO
Quero parabenizar o SC Braga pelo centenário. O crescimento do SC Braga a cada ano
tem deixado a sua marca e está a tornar-se num dos grandes do futebol português. Este
crescimento já vem há uns anos, apesar de já não fazer parte da estrutura há bastante tempo, desde 2011, continuo a acompanhar o percurso do clube e gostaria de ver o SC Braga
a lutar pelo título. Ou melhor, a voltar a lutar pelo título, porque, no nosso tempo, conseguimos isso, chegámos ao segundo lugar, lutando até à última jornada para sermos campeões e chegámos a uma final da Liga Europa, não conseguimos o título, por isso, gostava que o SC Braga voltasse lá e conseguisse vencer a Europa. Todos os bracarenses e
adeptos sonham com isso. É muito gratificante trabalhar e ser reconhecido, hoje somos
reconhecidos pelo que fizemos e pela história que escrevemos. Voltei a Braga e ando pela cidade e vejo a alegria dos bracarenses quando falam comigo e me reconhecem. Deixámos a nossa marca, tínhamos uma equipa de grandes guerreiros e conseguimos fazer história. Passei sete anos com a camisola do SC Braga e nas últimas duas épocas
conseguimos bons resultados contra o Sporting, Benfica e FC Porto.

JOÃO ROQUE VALE
Em nome pessoal quer como sócio e adepto fervoroso, quer como dirigente e colaborador
de há longa data é com grande orgulho, reconhecimento, gratidão e homenagem que felicito o SC Braga, seus fundadores e todos aqueles que ao longo destes 100 anos contribuíram com empenho, sacrifício, dedicação e competência ao serviço do clube. Hoje o SC
Braga é uma instituição de referência Mundial, que pelo seu desempenho desportivo e
decisivo crescimento quer qualitativo quer quantitativo nas várias modalidades tem contribuído para o reconhecimento de uma Cidade, uma Região e um País. Como dirigente,
técnico e atleta a completar 23 anos, da secção Bilhar é com natural orgulho e satisfação
fazer parte desta família contribuindo e valorizando o emblema que todos nós defendemos, sendo nesta área do Bilhar desportivo uma enorme referencia quer a nível Nacional
quer internacional já com duas mãos cheias de Títulos conquistados. Uma palavra final
para toda a direcção, órgãos sociais e demais colaboradores especialmente para o presidente, António Salvador, que com o seu dinamismo, visão e competência conseguiu brilhantes êxitos desportivos e, simultaneamente dotou o clube de excelentes condições.

BARROSO
Para mim o SC Braga é mais do que um clube, é a casa onde me formei como pessoa e como homem, ajudado por muita gente. Dei tudo o que tinha pelo SC Braga e o clube também me deu tudo na minha vida. Portanto, só posso almejar que o SC Braga consiga todos os seus objectivos e que consiga ser campeão nacional que é um dos principais
objectivos de toda a massa adepta que gosta do SC Braga. Para mim é, também, um orgulho estar nomeado para o onze do século, é sinal de que se lembram de mim e do que dei
ao clube, mas sei que é difícil estar lá presente porque há muitos jogadores de qualidade
que ao longo dos anos representaram o SC Braga na mesma posição que eu. Eu dei tudo
o que tinha pelo e sei que tenho o respeito e o carinho de toda a gente. Isso é muito gratificante, porque o SC Braga é o clube do meu coração. Parabéns ao SC Braga pelos seus
100 anos!

ANDRÉ LEONE
Quero desejar os parabéns nestes 100 anos do SC Braga, dizer que sou um atleta honrado
por ter participado da história do clube, estou muito feliz, porque acompanho o SC Braga
e sei o que este clube representa para os atletas que já passaram por lá, para os adeptos, é
uma coisa difícil de explicar, é um clube diferente até para quem actua como jogador, pela atmosfera que envolve tudo. Feliz pela continuidade e crescimento, porque quando fui
jogar no SC Braga clube já era grande pela sua história e conquistas, mas evoluiu muito
mais, aumentou, expandiu o seu nome, é agora um clube reconhecido, com grandes treinadores no cenário mundial, vendas e negociações com os grandes clubes europeus e tudo isso mostra a grandeza do clube e como está crescendo de forma estrutural. Tenho
amigos que trabalham ainda hoje no SC Braga e continuamos a conversar, acompanho
todo o percurso deles. Que essa grandeza continue crescendo. Eu vou continuar torcendo
sempre pelo SC Braga. É um orgulho, felicidade e um prazer muito grande ter feito parte
da história do clube.
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Muitos parabéns para o meu querido SC
Braga pelo seu 100.° aniversário. Desejo
o melhor ao clube, às pessoas que lá trabalham e também aos adeptos, que
sempre me deram muito carinho. Um
abraço para todos!

CARLOS GARCIA JOGADOR
Ao atingirmos o centésimo aniversário
estamos numa fase de grande expansão
e maturidade. Que tudo isto possa proporcionar aos sócios e simpatizantes do
SC Braga o título nacional, que é o que
todos desejamos. Muitos parabéns ao SC
Braga!

ÁGATA JOGADORA
É um orgulho fazer parte do centenário
do SC Braga, não só pelos títulos conquistados nos últimos anos, como pelos
valores que o clube representa.

ZÉ NUNO AZEVEDO JOGADOR
Desejar ao SC Braga um segundo século
ao nível de como termina o primeiro. Se
possível melhor. É disto que um clube vive. Que se consolide e seja cada vez mais
e melhor e que não volte a passar por
aquilo que eu vivi enquanto jogador.

REGINA JOGADORA
Sinto um privilégio enorme em pertencer ao SC Braga, principalmente em ano
de centenário. Conquistar títulos faz parte do ADN do clube e quero continuar a
escrever o meu nome na história do SC
Braga.

ANDRÉS MADRID JOGADOR
Parabéns grande SC BRAGA!, um século
a crescer como poucos... e parabéns a
vocês GVERREIROS que foram, são e serão os alicerces desta a NOSSA fantástica
CASA! Andrés Madrid ’23’

DOLORES SILVA JOGADORA
Este é um ano de centenário, um ano
com história para o clube. Enche-nos de
orgulho fazer parte do SC Braga e da história com a conquista de títulos, começou com a Taça de Portugal e agora queremos dar seguimento e continuar a
honrar o clube neste ano tão especial.

19 de Janeiro 2021

SC BRAGA
CENTENÁRIO

19 de Janeiro 2021

100 ANOS

Correio do Minho 41

100

SC BRAGA
CENTENÁRIO

ANOS
MENSAGENS

ZÉ ROBERTO JOGADOR

RUI CASACA
Esta é uma história difícil de resumir tantos são os seus protagonistas, as recordações, as
glórias e intempéries, os palcos onde se escreveram belas páginas deste clube nas suas
mais diversas expressões. Devemos olhar para o SC Braga e entender estes 100 anos como uma marca eclética que atravessou gerações e lançou sementes, que cresceu ao longo
dos anos e se multiplicou por entre as paixões de uma cidade, de uma região, e ganhou o
respeito e admiração de Portugal e do mundo. E esta história será ainda mais valorizada
se, no que fizermos amanhã, pensarmos sempre que o SC Braga é hoje um dos principais
protagonistas do desporto nacional e internacional.
Não nos podemos resignar à nossa história nem assumirmos o papel de meros sobreviventes. Neste novo século da vida do SC Braga temos de projetar corajosamente os nossos sonhos mais além. Os nossos antepassados merecem esta ambição. Os grandes feitos
são conseguidos não apenas pela força, inspiração, engenho ou arte, mas pela perseverança, pelo trabalho e dedicação, pela resiliência, pela capacidade de superar obstáculos, pela responsabilidade de decidir o presente sem comprometer o futuro.

É com o maior prazer que venho parabenizar o S.C. de Braga pelo seu Centenário. Um clube que me abriu as portas para o futebol Europeu, clube que me
acolheu e me deu visibilidade dentro do
futebol, foi uma honra fazer parte dessa
história imensa, sei que a minha história
seja pequena perto de outros grandes
jogadores que passaram e pela grandeza
que o clube é, mas sei que faço parte de
tudo isso... Obrigado SC de Braga, clube
merecedor da sua linda história, um
grande abraço a todos do clube. Zé Roberto 9

IDALÉCIO JOGADOR

TAMILA HOLUB
Tal como o clube precisa dos seus atletas para representá-lo e para competir, os atletas
também precisam de um clube, de uma equipa e de um nome para representar. Por isso,
não podia deixar de dar os parabéns ao clube que eu tenho representado durante os últimos 11 anos e que sempre foi a única equipa que representei. Só posso desejar que continuemos a evoluir, porque tenho a certeza que, se todos trabalharmos na mesma direcção;
se os atletas continuarem a fazer o que fazem, a treinar e a dar tudo o que têm; se os dirigentes continuarem a dar apoio e a dedicar o seu tempo e esforço; se os treinadores continuarem a ter paciência para nos treinar, tenho a certeza que chegaremos muito longe,
muito mais longe do que estamos agora. Realmente tenho muito orgulho por ter representado sempre estas cores, o vermelho e branco do SC Braga. Estes 100 anos são só o início. Muitas coisas melhores estão para vir.

JOAQUIM GONÇALVES
Dirijo-me a todos os bracarenses e adeptos do SC Braga para dar os parabéns a este maravilhoso clube pela circunstância da celebração do seu centenário. Num momento muito
especial das nossas vidas não devemos ter espaços para grandes festejos, no entanto importa destacar o trabalho excepcional realizado ao longo destes cem anos de história e,
em especial, dar os parabéns aos sócios que são o maior património do clube da nossa terra. Desejo a todos quanto trabalham em prol do SC Braga e representam esta marca um
ano repleto de novas e importantes conquistas, respeitando a dimensão social, humana e
desportiva do clube. Um abraço de esperança para todos!
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É um prazer aceitar este convite do Correio do Minho para parabenizar o SC
Braga. São 100 anos, um data especial a
celebrar o que são muitos anos de muitas conquistas, alegrias e sem dúvida de
um crescimento enorme, estando já
num nível completamente diferente daquele de quando fui atleta do clube. É
uma enorme alegria para todos os que já
representaram o clube, para todos os
que ainda lá estão e que continuam a
apoiar o SC Braga. Um feliz aniversário e
que venham muitos mais, com muitas
conquistas e alegrias.

SÉRGIO ABREU JOGADOR
O SC braga foi o clube que representei
durante oito anos com altos e baixos
momentos mas se o clube se tornou no
que e atualmente em muito se deve ao
que foi feito tambem en anos anteriores.
Tem grande apreco por esse enorme clube aprendi a sermais um braguista mesmo nao vivendo em braga. O que desejo
a es enorme clube e que facam muitos
mais anos com muitas e muitas conquista. Braga por um dia braga para
sempre! Abraco e parabens SC BRAGA

EDUARDO

JOAQUIM PEIXOTO
TAEKWONDO

Dou os meus parabéns ao SC Braga pelo seu centenário. É um clube histórico com grande peso naquilo que é a cidade e o país. Todo o trabalho que tem sido feito, em todas as
modalidades, profissionais e não profissionais, mesmo com os miúdos, é muito significativo. Trata-se de mais uma marca histórica de um clube a quem se prevê imensos sucessos. Este acaba por ser um clube muito especial para mim. Vim para cá muito cedo, é um
clube que marca a minha carreira, que me dá a oportunidade de aprender e de me projectar para a carreira que eu tive. Portanto, sou muito grato ao SC Braga por tudo o que me
deu. No fundo, é uma instituição que proporciona a muitos jovens o cumprimento dos
seus sonhos.

Por toda a história e 100 anos de conquistas… o Sporting Clube de Braga,
não só provou, que é um clube grande,
como também, é um grande clube. Desejo que durante o próximo centenário,
continue a lutar afincadamente para
que o sucesso seja o caminho inevitável… não o acaso do caminho.
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LUÍS CAMEIRA
Estou no Sc Braga há já 16 anos e parece que foi ontem...Vim inicialmente com o objectivo de ficar três anos e por cá fiquei! Cheguei num período muito contornado da natação
bracarense e o objectivo era recolocar o SCB no patamar que tinha estado no passado.
Olhando para estes 16 anos, trabalhando em conjunto com a direcção do clube e com a
minha equipa técnica, acho que conseguimos...Uma Campeã da Europa, duas presenças
consecutivas em Jogos Olímpicos, as duas equipas masculina e feminina na primeira divisão, mais de 60 Recordes Nacionais e mais de 100 Títulos Nacionais, sim, conseguimos!
Graças ao SCB atingi o ponto mais alto da minha carreira de treinador! Obrigado aos
meus nadadores! Obrigado ao SCB.
Mas o melhor ainda está para vir...

BRUNO TORRES
TREINADOR/JOGADOR
FUTEBOL DE PRAIA
É, sem dúvida, um prazer e um motivo
de muito orgulho fazer parte desta família deste grande clube que é o SC Braga.
Estar no activo na comemoração do centenário é algo significativo. O que mais
desejo é que o clube continue a crescer
e, para isso, é necessário rechearmos o
nosso museu com o máximo de troféus e
é para isso que trabalhamos: para mais
conquistas. Parabéns SC Braga!

FILIPE OLIVEIRA JOGADOR

JOSÉ BASTOS MACHADO
Dos pelados até Dublin, consolidado que foi no Séc. XXI pela presença nos grandes palcos da Europa, longo foi o caminho percorrido pelo Sporting Clube de Braga, que celebra
este ano o Centenário da sua constituição formal e legal, com referência ao ano da entrega dos seus estatutos no Governo Civil, facto que ocorreu em 19 de Fevereiro de 1921.
Dos jogos informais, passou o Clube, a partir daí, a ter existência legal e condições para,
como veio a acontecer posteriormente, poder participar em provas oficiais. Duro tem sido o caminho, árduos têm sido os obstáculos, para manter a chama que foi acesa por um
grupo de jovens com ideias generosas, profundamente identificados e comprometidos
com a Cidade. Mas a chama multiplicou-se, ganhou força e dimensão, crescendo em forte apoio popular. Celebremos o presente, solidificado por esse projecto emblemático e audacioso que é a Cidade Desportiva, dignifiquemos o passado, edificado por figuras ilustres a quem rendo a minha homenagem e agradecimento, e, claro, por milhares de adeptos
fantásticos e anónimos, habituados a resistir e a ultrapassar todas as crises. Temos todas
as razões para sentir um orgulho enorme pelo nosso Clube e pela sua história.

LUÍS MARTA
Um Clube Centenário transporta consigo muitos desafios superados, muita vontade e sacrifícios, muito amor e lutas...a história de vida de muitas pessoas que viveram os sonhos,
as amarguras e as alegrias, que construíram, nas linhas do tempo, o corpo que deu e dá vida ao Sporting Clube de Braga. Um Clube que se fez-faz de pessoas, de amizades, de
união por objectivos comuns, de representação de toda uma região e do seu povo, e de
serviço público pelo bem estar, pela saúde e pela esperança para os mais jovens por um
futuro melhor. Que resultados melhores podemos almejar, quando para além do virtuosismo desportivo, que sempre acompanhou as várias modalidades deste Clube, encontramos
um sentimento de 'orgulho braguista' pelo que somos, pelo que fazemos, e construímos,
por quem de nós espera a dedicação, o esforço, a partilha, o exemplo? Nado e crescido na
cidade dos Arcebispos, o ‘Braga’ fez parte da minha juventude, vivendo como sócio e
simpatizante os feitos de todas as suas modalidades, mas com particular enfoque quando
no ‘1º de Maio’ rolava a bola e se descia-subia a Av.ª Liberdade, em plenas procissões
imensas, nas quais me associava, com os amigos de uma vida, levantando a bandeira.

PAULINO CARVALHO
Ao SC Braga tenho que desejar um excelente aniversário e pedir que venham pelo menos
outros 100 anos, mas repletos de conquistas e de glórias. E que nestes próximos anos se
venha a concretizar aquilo que toda a gente - toda a estrutura, toda a direcção e todos os
adeptos e sócios, principalmente - deseja: que o SC Braga consiga chegar à conquista do
título. É algo que tomos queremos, desejamos e temos vindo a ver aproximar-se.
Queria ainda deixar uma pequena referência ao facto de finalmente o clube ter corrigido
uma injustiça que estava a acontecer e que se prendia com o facto de que o senhor Manuel
Palmeira é que era o treinador do SC Braga na conquista da Taça de Portugal, em 1966.
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Parabéns SC Braga. Como braguista e ex-atleta, antes de mais agradecer por tudo aquilo que me deram na minha formação enquanto homem e na formação
profissional. Dar um bem-haja a todos
os elementos que hoje fazem parte e todos os que já fizeram parte, deste grande clube, desejar-vos muito sucesso.
Porque o caminho será da vitória!

TÂNIA BARROS KARATÉ
"Queria felicitar o SC Braga pelos seus
100 anos de história repletos de muitas
conquistas! Espero que isto seja só o início de todas as vitórias que ainda estão
para vir! É um orgulho fazer parte e representar este grande clube. Obrigada
SC Braga!"

JOÃO MALHEIRO
DIRECTOR BASQUETEBOL
Parabéns ao Enorme Sporting Clube de
Braga pelo Centenário e pelo papel que
tem desempenhado na vida de tantos
atletas. Desejo que, dia após dia, o Clube
continue a somar mais conquistas nas
diferentes modalidades e que a história
continue a ser escrita.

MOSSORÓ JOGADOR
O Marítimo abriu-me as portas na Europa, mas o SC Braga abriu-me as portas
para o Mundo. Tive uma passagem importante e marcante pelo clube e só tenho a agradecer. O clube estará para
sempre na minha vida e, por onde eu estiver, sempre que puder continuarei a
acompanhar, mesmo de longe! Para
sempre serei um Guerreiro do Minho.
Desejo ao SC Braga mais um centenário
vitorioso e muitos anos de glórias!
19 de Janeiro 2021
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JOÃO PAULO
TREINADOR VOLEIBOL

ALEXANDRE CARVALHO
DIRECTOR DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM
A cápsula do tempo que encerra 100 anos de história é rica em momentos excecionais na
vida do SC Braga, um clube que há muito ultrapassou as fronteiras da nossa cidade para
se assumir como uma entidade de referência nacional e internacional. O SC Braga chega
ao seu Centenário como uma das maiores instituições de Portugal e um dos maiores
exemplos de crescimento sustentado em várias áreas de intervenção. Na comunicação encontra-se, de há uns anos para cá, na linha da frente, destacando-se pela forma objetiva,
criativa e de qualidade acima da média com que gere todos os seus conteúdos. O nosso
objetivo? Aproximarmo-nos cada vez mais da cidade e dos nossos sócios e adeptos,
acompanhando, ao mesmo tempo, o crescimento constante do Clube e dotando-o de ainda maiores e melhores armas comunicacionais para encarar o futuro com a ambição que
a sua história exige. Parabéns ao SC Braga e a todos os seus sócios e adeptos!

JOEL PEREIRA
O SC Braga celebra hoje 100 anos de vida, num percurso com uma história incomparável
e que, em como tudo na vida, houve desafios e barreiras para derrubar. No entanto, conseguimos chegar até aos dias de hoje com percurso assinalável do ponto de vista desportivo e social que deve orgulhar todos os que amam o clube. Na sua já longa vida, repleta
de êxitos, nunca poderemos esquecer todos aqueles que, de alguma forma,
contribuíram para enriquecer essa mesma história e para que o SC Braga pudesse alcançar o que já alcançou. Um enorme agradecimento aos seus fundadores! Infelizmente, e
como é do conhecimento de todos, este ano festejamos mais um aniversário do nosso
Clube de forma condicionada, por força do Covid-19 que nos força neste momento a proteger a nossa saúde e a saúde pública. Que tudo isto passe o mais rápido possível, para
que possamos, juntamente com todos os sócios e adeptos, partilhar esta paixão lado a lado. O SC Braga conta com 13 modalidades no seu universo. Modalidades que, nos últimos anos, têm conquistado muitos títulos para o clube. Sabemos que os bracarenses têm
a máxima admiração e respeito pelos atletas, diretores e elementos de staff do clube.

JÚLIO FERREIRA
Um clube tem o poder de unir, de inspirar e de representar uma crença. Crença que é registada pelos emblemas, pelas cores e pelo hino, mas vivida pelas pessoas que apaixonadamente seguem esse símbolo.
Muitos Parabéns Sporting Clube de Braga!! Um clube centenário cheio de conquistas e,
onde a crença é incessantemente alimentada pelos bracarenses e seus honrados atletas!!"

A comemoracao de um Centenário é
sempre motivo de orgulho e de grande
felicidade.
O SCBraga está de parabéns porque durante um século, soube evoluir com
qualidade e inteligência.
É um orgulho pertencer a esta grande
instituição e fazer parte da sua história.
Honrar e homenagear todos aqueles que
souberam traçar e conduzir o nosso
SCBraga a este patamar de excelência.

PEDRO GRENHA
TREINADOR BASQUETEBOL
Este é o nosso Clube, o nosso Símbolo e a
nossa Casa. O Sporting Clube de Braga é
sinónimo de uma cultura de trabalho,
esforço, respeito, solidariedade e união.
Uma cultura com a qual as pessoas desta
cidade se identificam e à qual desejam
pertencer. Parabéns Sporting Clube de
Braga pelos 100 anos de conquistas! Seguimos juntos numa convicção: um
Gverreiro não vira a cara à luta!

JORGE SEQUEIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO
CULTURAL E SOCIAL
Meu eterno companheiro que viras um
século de vida intensa e apaixonada.
Tens orgulho no passado mas piscas
sempre o olho ao futuro. Só és jovem há
mais tempo do que aqueles que te
amam. As miúdas ainda se passam contigo, erguem a Taça e brindam à tua. Assisto fiel a um destino sem fim e com
emoção celebro o sabor das memórias
numa lágrima que nunca se riu assim.”

JOÃO PAULO
TREINADOR VOLEIBOL

MIGUEL SANTOS
Meu querido Sporting Clube de Braga, agora que fazes 100 anos de história e que te encontras no ponto mais alto da tua vida, pois hoje és sem dúvida nenhuma a 4ª maior potência Desportiva do nosso querido Portugal, só te posso agradecer por ter feito parte da
tua história, do teu crescimento, da tua cultura e do teu saber. Só depois de cá entrar percebi a tua grandeza, pois engane-se quem pensa que és só futebol, és muito mais, tens
atletismo, voleibol, natação, basquetebol, futsal, futebol de praia, desportos de combate,
desporto adaptado e muito mais. Só te posso desejar que nos próximos 100 anos continues a crescer e não pares, te faças cada vez mais eclético, cada vez maior, conserves os
bons valores institucionais, possas ter cada vez mais sócios e que sejam sempre apaixonados por ti e nunca mas nunca deixes de ser o maior símbolo da bonita cidade de Braga, de
quem tanto gosto também. Feliz Centenário Sporting Clube de Braga, vou gostar sempre
de ti...
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A comemoração de um Centenário é
sempre motivo de orgulho e de grande
felicidade.
O SCBraga está de parabéns porque durante um século, soube evoluir com qualidade e inteligência.
É um orgulho pertencer a esta grande
instituição e fazer parte da sua história.
Honrar e homenagear todos aqueles que
souberam traçar e conduzir o nosso SC
Braga a este patamar de excelência.
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SUB-CHEFE DE REDACÇÃO
Carlos Costinha Sousa (CP 5574A).

REDACÇÃO Joana Russo Belo (CP 4239A) e Ricardo
Anselmo, Rosa Santos - Fotografia (CP 4402A).
GRAFISMO Filipe Ferreira, Filipe Leite, Rui Palmeira.
PUBLICIDADE Vértice.
IMPRIME: Naveprinter, Indústria Gráfica do Norte, SA
Tiragem: 12.000 exemplares
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