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De Sta. Eulália, o CCD.
Clube de todos nós
De cada um e de você
Em uníssono a uma só voz.

Do passado tens boa memória
Mas teu futuro é crescer
No presente fazes história
O teu destino é vencer.

P’rá frente! P’rá frente! 
Adiante com a bola nos pés
P’rá frente! P’rá frente! 
O teu destino é vencer.

De Sta. Eulália, o CCD.
Clube de todos nós
De cada um e de você
Em uníssono a uma só voz.

P’ró sonho não há infinito
Sente o calor das fileiras
CCD és o nosso grito
Finta obstáculos, barreiras.

P’rá frente! P’rá frente! 
Adiante com a bola nos pés
P’rá frente! P’rá frente! 
Acredita naquilo que és.
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COMEMORAÇÕES DO 40º ANIVERSÁRIO
26 de Maio de 2018
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16.00h - Receção aos convidados e hastear das bandeiras no Estádio

16.30h - Colóquio “Futebol - o processo de treino na formação”
  Daniel Pacheco - Coordenador Técnico Futebol de Formação do C.C.D. Santa Eulália
  César Atalaia - Coordenador Técnico sub 13 do S.C. Braga

17.30h - Sessão solene no Auditório do Clube
  Entrega de diplomas de mérito desportivo aos atletas de formação que se
  destacaram na época desportiva 2017-2018.
  Condecoração dos sócios com 25 anos de associado com o emblema de prata.

19.30h - Jantar de confraternização do 40º aniversário 
  Restaurante Céu Azul

Órgãos Sociais: 2016/2018

Eduardo Leite Faria
Presidente

Serafim Pacheco
Presidente

Carlos Faria
Presidente

Armando Pinto
Secretário-Geral

Domingos Ribeiro
Vogal

Bruno Costa
Vogal

Manuel Martins
Vogal

José Pedrosa Sousa
Vice-Presidente

Tomé Pacheco
Vice-Presidente

Fernando Faria
Vice-Presidente

Armindo Ribeiro
Tesoureiro

Arlindo Mendes
Vogal

Marco Paulo
Vogal

José Moreira
Vogal

Maria de Lurdes Pacheco
Secretária

João Sampaio da Silva (falecido)
Secretário-Relator

Miguel Sousa
Vice-Presidente

Simão Pedro Pacheco
Vice-Presidente

Rui Faria
Vogal

José Luís Miranda
Vogal

Artur Peixoto
Vogal

Rui Pimenta
Vogal

Nuno Azevedo
Vogal

João Martins Ferreira
Vogal

António Andrade
Vogal

ASSEMBLEIA GERAL

DIREÇÃO

CONSELHO FISCAL

Hino Oficial

Telefone: 253 586 827
Site: www.ccdsantaeulalia.com
E-mail: geral@ccdsantaeulalia.com

C.C.D. Santa Eulália de Vizela 
Rua das Portas, N.º 192
4620-636 Santa Eulália - Vizela



C.C.D .  SANTA EULÁL IA DE V IZELA  40 ANOS DE H ISTÓRIA

01

Olhar o futuro...
"A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade indomável"

(Mahatma Gandhi) Presidente da Direção

Carlos Faria

É com satisfação que felicito o Centro Cultural e     
Desportivo de Santa Eulália de Vizela, na passagem do 
seu 40º aniversário. 
Ao longo deste percurso, que perfazem aproximada-
mente duas décadas,  que me dedico ao serviço desta 
associação e de todos os seus agentes que, de uma 
forma unida caminhamos a pensar no futuro. Tive sempre 
a coragem de enfrentar desafios cada vez maiores, os 
quais provieram de uma "vontade indomável", capaz de 
me fazer ultrapassar as maiores vicissitudes e adversi-
dades que iam surgindo ao longo do percurso. O meu 
lema foi"olhar o futuro", de todos aqueles que abraçaram 
o projeto desta associação, na formação dos jovens e na 
construção de saberes no âmbito desportivo e cultural. 
Aproveito a oportunidade para enaltecer a forma árdua 
como se têm perpetuado os valores de uma vida despor-
tiva sã e integrada numa competição sustentada no 
fair-play. 
O C.C.D. Santa Eulália, nestes 40 anos de vida, transfor-
mou-se significativamente. Tudo começou com a prática 
de um futebol amador e um ringue, que posteriormente 
foi transformado num pavilhão. As modalidades pratica-
das nesse recinto, foram o futebol de salão e o andebol 
que, permitiram aos jovens a participação em torneios e 
em competições oficiais. 
No ano de 1995 foi entregue pela Junta de Freguesia de 
Santa Eulália à Direção do C.C.D. de Santa Eulália, um 
terreno para a criação do campo de futebol. Chegou uma 
nova etapa "a era do Futebol". A partir do ano de 1997 
criou-se a primeira equipa federada no escalão de juvenis 
e toda a estrutura desportiva foi pensada na criação de 
uma pirâmide desportiva para o futebol, bem como num 
investimento das infraestruturas para essa prática. Foram, 
aproximadamente duas décadas de contínuo e árduo 
trabalho para a consolidação desse projeto.
Hoje temos orgulho e imensa satisfação nas instalações 
desportivas de grande qualidade e funcionalidade que o 
C.C.D. de Santa Eulália de Vizela possui. Ao longo destas 
últimas duas décadas, a direção do C.C.D. conseguiu 
com que todo o seu trabalho e empenho na construção 

do complexo desportivo fosse reconhecido chamando a 
si a titularidade deste imóvel. Nesta conformidade, a 
Câmara Municipal de Vizela , em sede de reunião, no dia 
31 de julho de 2017, e posteriormente a Assembleia 
Municipal de Vizela, em sede de reunião, no dia 25 de 
setembro do mesmo ano, aprovaram por unanimidade, a 
doação desta infraestrutura desportiva ao Centro Cultural 
e Desportivo de Santa Eulália.
Com a publicação da revista, C.C.D. SANTA EULÁLIA DE 
VIZELA - 40 ANOS DE HISTÓRIA, registam-se alguns 
momentos marcantes na história da associação e permite 
a reflexão sobre as atividades dinamizadas ao longo dos 
anos. São igualmente partilhadas as vivências experien-
ciadas dos atletas e outros agentes desportivos em            
diferentes competições, como a participação do clube na 
Taça de Portugal, nas competições oficiais da Associação 
Futebol de Braga e as Taças conquistadas,  com mérito e 
engenho dos atletas, seus treinadores e dirigentes, que 
muito dignificaram e dignificam o nosso clube. Ainda, se 
referem as atividades de carácter cultural e social, como 
sendo os colóquios, as festas de aniversário e as 
cerimónias de inauguração de infraestruturas.
É também com muito orgulho que destaco a conquista 
de duas taças da A.F. Braga, de uma taça de campeões 
do Minho e de dois títulos de campeão da equipa de 
seniores, bem como, o momento histórico vivido com a 
recepção do F.C. do Porto na competição da Taça de 
Portugal. Não quero deixar de destacar o trabalho de 
grande qualidade que está a ser feito nos escalões do 
futebol de formação, com a conquista de três títulos de 
campeão e sobretudo, o aproveitamento de atletas, que 
cada vez mais, são uma realidade na integração na 
equipa de seniores.
A vida de uma associação só tem sustentabilidade se 
houver pessoas que se envolvam na sua plenitude, 
simplesmente numa ética do dever e isenta de qualquer 
egoísmo ou interesse. É, com esta mensagem que venho 
agradecer a todos aqueles que, de uma maneira ou de 
outra, tiveram um papel ativo para que toda esta 
realidade fosse possível. 
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40 anos de vida e de uma
história que nos orgulha

Todos nós temos a tendência de dizer que é fácil falar ou 
escrever sobre temas que conhecemos. Sinceramente 
não estou totalmente de acordo… E porquê? Porque 
estou a falar de uma Instituição que completa, neste mês 
de Maio, 40 anos de idade e, por vezes, queremos falar 
de tudo e passa-nos o mais importante. Contudo, a 
fundação do C.C.D. começa com reuniões entre um 
Grupo de amigos interessados em formar uma Asso-
ciação Desportiva. Esse seria o Grupo de sócios 
fundadores, sendo eu um deles, e que seria a seguir o 
primeiro Presidente do Clube, acompanhado por  
personalidades com o mesmo estatuto: António Manuel 
Pinto Lopes, João do Nascimento (falecido), Eduardo 
Leite de Faria, Adriano Faria da Silva, Joaquim Pereira da 
Silva, João Sampaio (falecido), Américo Salgado, António 
Costa Alves, José Lima e Domingos Correia (falecido). 
Preparámos e estudámos o caminho a seguir. Depois de 
lançadas as estruturas mínimas e necessárias, proce-
deu-se à escritura da Associação com o nome de «Centro 
Cultural e Desportivo de Santa Eulália», escolhido pelos 
homens que deram o início ao projecto e que foi aprova-
do por unanimidade na sede da Junta de Freguesia. A 
escritura foi efectuada, no Cartório Notarial de Lousada, 
no dia 6 de Maio de 1978.
A história da construção do Ringue Polivalente que, 
passados alguns anos, se transformou no Pavilhão do 
C.C.D. e a grande actividade desportiva, principalmente 
o Futebol de Salão que atraía multidões todas as sema-
nas, já foi escrita na Revista que foi feita nas comemo-
rações do 25.º Aniversário.
O C.C.D. teve, nos primeiros 22 anos, como presidentes 
da Direcção: os senhores Bento Gonçalves, Eduardo Leite 
de Faria, Joaquim Meireles e José Maria Ferreira. Todos 
eles fizeram um trabalho notável, rodearam-se de 
pessoas que trabalharam e serviram o Clube com dedi-
cação e generosidade. Daí o crescimento do Clube, que 
passou a ter Campo de Futebol, que era o sonho da 
nossa juventude, e aos poucos foram criadas condições 
para que os jovens pudessem praticar futebol. Contudo, 
a ano 2000 marcou um novo ciclo que poderíamos 

denominar “PRÁ FRENTE”. Esta frase, por coincidência 
ou não, faz parte do Hino do C.C.D. O responsável deste 
ciclo é o Professor Carlos Faria que, durante estes últimos 
18 anos, está à frente desta Instituição Cultural e    
Desportiva, mantendo a mesma dinâmica de trabalho e 
iniciativa, que tinha no primeiro ano que em foi eleito. O 
Prof. Carlos Faria já era um homem da casa, embora não 
fazendo parte dos Órgãos sociais, tinha o cargo de Coor-
denador de futebol das camadas jovens (as únicas que            
existiam no Clube). E é aqui que se começa a escrever 
aquilo que vai continuar a enriquecer a história do C.C.D.
Uma das grandes virtudes e sucesso do Presidente do 
C.C.D. foi pensar o presente, planear o futuro e honrar 
sempre o passado, demonstrando-o, nas relações e fino 
trato que tinha com todos os que tiveram responsabili-
dades no Clube, convidando os Ex. Presidentes, Sócios 
fundadores e outras personalidades que trabalharam        
e sempre se identificaram com Clube para eventos     
espe- ciais, fazendo questão de não dispensar a sua 
presença no camarote presidencial em dias de jogo.
A paixão do Presidente C.C.D., que já foi atleta, é licen-
ciado em Educação Física e tem a carteira de treinador de 
futebol, é o Desporto-Rei. Essa formação foi uma 
mais-valia para o Centro Cultural e Desportivo de Santa 
Eulália, primeiro porque criou desde logo a Equipa  
Sénior de Futebol de Onze que ao longo destes anos tem 
dado imensas alegrias aos Eulalenses, sendo, a mais 
importante, uma eliminatória da taça de Portugal com o 
Futebol Clube do Porto que mobilizou toda esta região e, 
embora perdendo pela margem mínima, honrou e       
prestigiou esta vila e o concelho de Vizela. Hoje o Clube 
tem 11 equipas, desde os Petizes até aos Seniores e 
todas elas com excelentes resultados.
O C.C.D. é o proprietário de todo o património físico que 
ultrapassa o meio milhão de euros. Os sócios e simpati-
zantes do Clube sentem orgulho e alguma vaidade em 
ver um Complexo Desportivo construído com muito bom 
gosto e conservado com cuidado e esmero, destacan-
do-se o campo de jogos com relvado sintético, campo de 
jogos de apoio, zona verde, parque de estacionamento, a 
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sede social, um edifico de construção moderna, iniciada 
antes do ano 2000 concluída pela direcção presidida por 
Carlos Faria. Todavia, a construção da bancada foi a 
“cereja em cima do bolo”, porque era a obra que faltava 
para que os sócios e simpatizantes se sintam comoda-
mente instalados. Além disso, a direcção teve o cuidado 
de aproveitar os espaços vazios da bancada, com 
balneários, posto médico, salas de reuniões e casas de 
banho. 
Eu fico particularmente feliz em ouvir comentários  
daqueles que nos visitam, em relação ao magnífico   
Complexo Desportivo que vêem e à forma limpa e 
asseada como se encontra. É, sem dúvida, um espaço 
cultural e desportivo que causa inveja a Clubes de Sedes 
de Concelho, com ambições superiores.
Uma mensagem sobre algo importante de uma Asso-
ciação, neste caso, a comemoração do quadragésimo 
aniversário do C.C.D., é manifestarmos a nossa satisfação 
e admiração por algo que gostamos e faz parte de nós. 
Isto faz história e consolida vivências e memórias. O 
Auditório Carlos Faria perpetua o nome do actual presi-
dente, em reconhecimento de tudo aquilo que fez pelo 
Clube, o Prof. Carlos Faria tem sido inteligente na escolha 
dos seus colaboradores, foi com esses homens que 
projectou o Clube e o fez crescer. Neste contexto, seria 
justo mencionar os seus nomes, não sendo possível, 
destaco três pessoas que o têm ajudado durante todos 
estes anos: sua dedicada esposa, Dr.ª Maria de Lurdes 
dos Santos Pacheco, Secretária da Mesa da Assembleia 
Geral, e os vice-presidentes Miguel Sousa e Fernando 
Leite de Faria. Estes serão, com certeza, o núcleo duro de 
uma Associação com uma grande estrutura, que             
movimenta mais de duas centenas de atletas e técnicos         
e que, naturalmente, tem de tomar muitas vezes              
decisões urgentes.
Esta mensagem é feita no sentido de dar os parabéns ao 
Centro Cultural e Desportivo de Santa Eulália pelos seus 
quarenta anos de vida, agradecer a todos os directores, 
na pessoa do seu Presidente, Prof. Carlos Faria, a forma 
elevada como têm conduzido o nosso Clube que, de 
forma sustentada, vai crescendo, granjeando a admi-
ração, a estima e o respeito de todas as Instituições; agra-
decer a forma empenhado como todos os Técnicos e 
Atletas, desde os Seniores aos Petizes, participam e 
defendem as cores do C.C.D. em vários campos do país. 
E, por último, pedir a Deus que conserve a saúde do 
Professor Carlos Faria e lhe transmita força e motivação 

1º Presidente da Direção | Sócio n.º 2

Bento da Silva Gonçalves

para se manter como líder do nosso Clube até às 
comemorações das Bodas de Ouro. O meu desejo é 
estar cá para registar o acontecimento, se tal não acon-
tecer, onde estiver ficarei feliz da mesma maneira.
Parabéns e viva o C.C.D.
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Em nome da Associação de 
Futebol de Braga é com 
grande orgulho, reconheci-
mento, gratidão e home-
nagem que felicito o CCD 
STA EULÁLIA pela 
celebração do seu 40º 
Aniversário, assim como os 
seus fundadores e todos 
aqueles que ao longo 
destes 40 anos contribuíram 
com empenho, sacrifício, 
dedicação e competência 
serviram o clube de forma 
exemplar.
O CCD STA EULÁLIA é hoje 
uma instituição de referên-
cia da AF Braga que pelo 
seu desempenho desportivo e social tem contribuído a 
nível Regional e Nacional para o crescimento da Asso-
ciação de Futebol de Braga.
Com vários títulos conquistados principalmente em 

Séniores mas também na formação o CCD SANTA   
EULALIA, com 181 atletas atualmente filiados merece    
do poder autárquico e dos Eulalenses todo o reconheci-
mento e gratidão pelo desenvolvimento desportivo, 

social e humano em prol da 
comunidade.
Uma palavra final por ser justa 
e merecida para a Direção e 
demais órgãos sociais muito 
especialmente para o Sr. Presi-
dente, Prof. Carlos Faria, que 
com o seu dinamismo, visão e 
competência conseguiu 
brilhantes êxitos desportivos e, 
simultaneamente dotou o 
Clube de excelentes 
condições a nível de estruturas 
e infraestruturas. 
Parabéns ao C.C.D. SANTA 
EULÀLIA e a todos os Eulalen-
ses!
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Presidente A. F. Braga

Manuel Machado

Mensagem
Festa do futebol distrital - 10/06/2014
Presidente A.F Braga, Manuel Machado, na entrega da Taça de Campeão aos Iniciados.

Festa do futebol distrital - 10/06/2014
Presidente A.F Braga, Manuel Machado, na entrega da Taça de Campeão aos Seniores.
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Os Presidentes da Direção e seus mandatos...
1978/1982
Bento da Silva Gonçalves
Fundador e 1º Presidente da Direção. Foi no seu mandato que criou o primeiro espaço desportivo, 
o ringue, que posteriormente, veio a dar lugar ao pavilhão desportivo do C.C.D. Fomentou o 
desporto nas modalidades de futebol de salão e o atletismo.

1982/1992 e 1994/1996
Eduardo Leite Faria
Fundador e 2º e 4º Presidente da Direção. Durante o seu percurso no destino do clube realizou 
obras de construção do Pavilhão Desportivo do C.C.D. Santa Eulália, deu continuidade à prática da 
modalidade de Futebol de Salão tendo-se sagrado Campeão Nacional da Zona Norte, em 1990.
Em 1995 foi-lhe entregue, pelo Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eulália, o documento 
referente ao terreno para o campo de futebol, atualmente o complexo desportivo do C.C.D. Santa Eulália. Exerce 
a função de Presidente da Assembleia desde o ano 2000 até à atualidade.

1992/1994 e 1998/2000
José Maria Ferreira
Foi o 3º e 6º Presidente da Direção do C.C.D. de Santa Eulália. Criou a modalidade de andebol 
masculino e feminino. E, ainda, deu continuidade à modalidade de futebol de salão. 
Na época de 1998/2000 deu continuidade à modalidade de futebol de 11, com os escalões de 
Juniores, Juvenis e Iniciados.

1996/1998
Joaquim  Meireles
Exerceu um mandato nos destinos do clube sendo o 5º Presidente da direção do C.C.D. de Santa 
Eulália. Pela primeira vez, na época de 1997/98 é feita a inscrição da equipa do escalão de Juniores 
B (juvenis) na Associação de Futebol do Porto. Ainda, neste mandato foi extinto o futebol de salão 
e iniciou a modalidade de futebol.

2000/
Carlos Faria
Exerce a função de 7º Presidente da Direção do clube desde 2000 até à atualidade. Procedeu à 
revisão dos Estatutos da Associação e criou o Hino oficial do clube, em 2013.
Dotou o clube com um complexo desportivo de qualidade. Construiu a sede do clube equipando-a 
com secretaria, auditório, sala de troféus e gabinetes de trabalho. Ampliou o campo de jogos de futebol de 11 e 
dotou-o com piso de relva sintética e iluminação artificial para competições oficiais, com uma bancada central 
coberta e um complexo de balneários no seu interior. Criou ainda um campo de futebol de 7. 
Completou todo o processo de formação com a criação de todos os escalões em competição na Associação de 
Futebol de Braga. Conquistou 5 títulos de Campeão Distrital, 2 Taças da A.F. Braga, 1 Taça de Campeões do Minho 
e participou em 5 edições na Taça de Portugal.



alguns troféus de destaque. Em 1982, o C.C.D. entrou 
nos campeonatos nacionais de futebol de salão. É de 
referir que no ano de 1985, foi organizado um torneio 
triangular, com a participação das equipas do C.C.D., 
Garça Real e Seleção de Lisboa, que integrava o famoso 
Eusébio do Benfica. Ainda, realça-se o facto de em 1986, 
a Federação Portuguesa de Futebol de Salão organizou o 
campeonato para apuramento das divisões, em duas 
séries. O C.C.D. classificou-se em 2º lugar, facto que       
lhe deu direito a participar na 1ªDivisão Nacional. Em 
julho de 1990, o C.C.D. sagra-se Campeão Nacional de 
Futebol de Salão da Zona Norte. 

A modalidade de Andebol, projeto dinamizado na era do 
Presidente José Maria Ferreira com a colaboração da sua 
direção e outras pessoas da terra. Nesta modalidade 
estavam inscritas equipas dos escalões de Juniores 
Masculinos e Juniores Femininos que competiam no 
campeonato distrital da Associação de Andebol do Porto. 
No ano 2000 foi aprovado em assembleia Geral do 
C.C.D. um voto de louvar à equipa Júnior de andebol que 
se sagrou campeã de divisão na Associação de Andebol 
do Porto. Nesse mesmo ano foi extinta a modalidade de 
Andebol.

Domingos Pinto Correia (falecido), Joaquim Pereira da 
Silva e Adriano Faria da Silva, foi fundada a Associação do 
Centro Cultural e Desportivo de Santa Eulália sendo lavra-
da a escritura no dia 6 de maio de 1978, no Cartório 
Notarial de Lousada.
Junto à Escolas Primárias da Devesinha encontrava-se um 
lote de terreno que, depois de terraplanado, deu origem 
a um ringue desportivo, para a prática do desporto, cuja 
modalidade implementada foi o futebol de salão. 
Durante os primeiros quatro anos, o presidente da 
Direção, Sr. Bento Gonçalves teve a missão de criar para 
além da construção do ringue, os balneários necessários 
para o bom funcionamento da atividade. Ainda, nesta 
altura criou-se a secção de atletismo que conquistou 
imensos troféus. Esta modalidade durou pouco tempo 
devido à falta de apoios financeiros uma vez que, a parti-
cipação dos atletas em provas de nível nacional implicava 
custos que ultrapassavam a logística do clube. Nesta 
conformidade, a direção em exercício viu-se obrigada a 
suspender essa modalidade, que mais tarde foi extinta.

Sendo o futebol de salão uma modalidade que se joga 
durante todo o ano, principalmente nos meses frios e 
chuvosos de inverno, os jovens não tinham as melhores 
condições para treinar e competir. Perante tal facto, o 
Presidente Eduardo Leite Faria, põe mãos à obra e dá 
início à construção do pavilhão desportivo. Com a ajuda 
voluntária dos elementos da direção e outras pessoas da 
terra e com a colaboração da Câmara Municipal de 
Lousada, em materiais de construção, tijolo sobre tijolo, 
vão-se construindo as paredes que, ao longo de vários 
anos, formam o pavilhão desportivo do C.C.D. de Santa 
Eulália.
Estavam as condições necessárias e adequadas à modali-
dade de futebol de salão as quais permitiram que, as 
equipas treinadas e federadas viessem a conquistar 

Nos anos 70, a freguesia de Santa 
Eulália pertencia ao concelho de 
Lousada e ao distrito do Porto. Esta 
freguesia é dividida por um pequeno 
rio "Regato de Sá" que demarcava 
geograficamente em duas regiões, e 
foi esta situação que levou a que os 
jovens se juntassem para jogar 
futebol. Assim, formaram-se duas 
equipas amadoras "Os Águias do 
Adro" e "Os Estrelas do Jardim" 
que, sempre que podiam jogavam e 
competiam em torneios entre 
freguesias vizinhas. Desta forma, 
surge a necessidade de criar um 
espaço desportivo na freguesia, mais 
adequado à prática do desporto.
Através da iniciativa de um grupo de 
pessoas, os quais foram os 
fundadores do clube, António Pinto Lopes, Bento da Silva 
Gonçalves, Eduardo Leite Faria, José Pinto de Lima, Antó-

nio da Costa Alves, Américo Salgado Pacheco, João da 
Silva Sampaio (falecido), João do Nascimento (falecido), 
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Em cima da esquerda para a direita: Gelásio Peixot, António Augusto, Palico, Viana, Chico Padeiro e Zé Eduardo
Em baixo: Não icdentificado, Elídio Botas, António Mendes, Couto, Chico Barreira e Chico Peixoto

Águias do Adro

Estrelas do Jardim
Em cima da esquerda para a direita: Armindo Peixoto, Ernesto Pastor, Rocha, Tónio Russo, Zé Lima, Hilário, Zé Maria Ferreira
Em baixo: Quim Lima, Amândio Peixoto, Simão Pedro Pacheco, Pedro Vaz, Américo Zita, Quim Torres e Tomé Pacheco



alguns troféus de destaque. Em 1982, o C.C.D. entrou 
nos campeonatos nacionais de futebol de salão. É de 
referir que no ano de 1985, foi organizado um torneio 
triangular, com a participação das equipas do C.C.D., 
Garça Real e Seleção de Lisboa, que integrava o famoso 
Eusébio do Benfica. Ainda, realça-se o facto de em 1986, 
a Federação Portuguesa de Futebol de Salão organizou o 
campeonato para apuramento das divisões, em duas 
séries. O C.C.D. classificou-se em 2º lugar, facto que       
lhe deu direito a participar na 1ªDivisão Nacional. Em 
julho de 1990, o C.C.D. sagra-se Campeão Nacional de 
Futebol de Salão da Zona Norte. 

A modalidade de Andebol, projeto dinamizado na era do 
Presidente José Maria Ferreira com a colaboração da sua 
direção e outras pessoas da terra. Nesta modalidade 
estavam inscritas equipas dos escalões de Juniores 
Masculinos e Juniores Femininos que competiam no 
campeonato distrital da Associação de Andebol do Porto. 
No ano 2000 foi aprovado em assembleia Geral do 
C.C.D. um voto de louvar à equipa Júnior de andebol que 
se sagrou campeã de divisão na Associação de Andebol 
do Porto. Nesse mesmo ano foi extinta a modalidade de 
Andebol.

Domingos Pinto Correia (falecido), Joaquim Pereira da 
Silva e Adriano Faria da Silva, foi fundada a Associação do 
Centro Cultural e Desportivo de Santa Eulália sendo lavra-
da a escritura no dia 6 de maio de 1978, no Cartório 
Notarial de Lousada.
Junto à Escolas Primárias da Devesinha encontrava-se um 
lote de terreno que, depois de terraplanado, deu origem 
a um ringue desportivo, para a prática do desporto, cuja 
modalidade implementada foi o futebol de salão. 
Durante os primeiros quatro anos, o presidente da 
Direção, Sr. Bento Gonçalves teve a missão de criar para 
além da construção do ringue, os balneários necessários 
para o bom funcionamento da atividade. Ainda, nesta 
altura criou-se a secção de atletismo que conquistou 
imensos troféus. Esta modalidade durou pouco tempo 
devido à falta de apoios financeiros uma vez que, a parti-
cipação dos atletas em provas de nível nacional implicava 
custos que ultrapassavam a logística do clube. Nesta 
conformidade, a direção em exercício viu-se obrigada a 
suspender essa modalidade, que mais tarde foi extinta.

Sendo o futebol de salão uma modalidade que se joga 
durante todo o ano, principalmente nos meses frios e 
chuvosos de inverno, os jovens não tinham as melhores 
condições para treinar e competir. Perante tal facto, o 
Presidente Eduardo Leite Faria, põe mãos à obra e dá 
início à construção do pavilhão desportivo. Com a ajuda 
voluntária dos elementos da direção e outras pessoas da 
terra e com a colaboração da Câmara Municipal de 
Lousada, em materiais de construção, tijolo sobre tijolo, 
vão-se construindo as paredes que, ao longo de vários 
anos, formam o pavilhão desportivo do C.C.D. de Santa 
Eulália.
Estavam as condições necessárias e adequadas à modali-
dade de futebol de salão as quais permitiram que, as 
equipas treinadas e federadas viessem a conquistar 

Nos anos 70, a freguesia de Santa 
Eulália pertencia ao concelho de 
Lousada e ao distrito do Porto. Esta 
freguesia é dividida por um pequeno 
rio "Regato de Sá" que demarcava 
geograficamente em duas regiões, e 
foi esta situação que levou a que os 
jovens se juntassem para jogar 
futebol. Assim, formaram-se duas 
equipas amadoras "Os Águias do 
Adro" e "Os Estrelas do Jardim" 
que, sempre que podiam jogavam e 
competiam em torneios entre 
freguesias vizinhas. Desta forma, 
surge a necessidade de criar um 
espaço desportivo na freguesia, mais 
adequado à prática do desporto.
Através da iniciativa de um grupo de 
pessoas, os quais foram os 
fundadores do clube, António Pinto Lopes, Bento da Silva 
Gonçalves, Eduardo Leite Faria, José Pinto de Lima, Antó-

nio da Costa Alves, Américo Salgado Pacheco, João da 
Silva Sampaio (falecido), João do Nascimento (falecido), 
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Secção de Atletismo

Equipa de Andebol Feminino

Equipa de Futebol de Salão



Futebol de Formação em Competição
1ª equipa federada A.F. Porto - Juvenis

No ano de 1997, a Direção 
teve como rumo a criação de 
um campo de futebol de 11, 
bem como os balneários para 
que houvesse a possibilidade 
da prática da modalidade de 
futebol. Nesta altura, profes-
sor Carlos Faria ficou com a 
função de dinamizar e coorde-
nar o projeto da modalidade 
de Futebol de 11.
Assim, nasceu a ideia da uma 
pirâmide desportiva, dando 
início uma equipa de escalão 
de Juvenis, que era a que 
reunia melhores condições, 
sendo esta a 1º equipa de futebol federada no clube, no escalão de Juvenis, na Associação de Futebol do Porto.
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A era do Futebol...
Em 23 de agosto de 1995 foi entregue ao Presidente do C.C.D. de Santa Eulália, Sr. Eduardo Leite Faria, pelo      
Presidente da Junta de Freguesia de Santa Eulália, Sr. Pinto Lopes, o documento do terreno, adquirido pela     
Câmara Municipal de Lousada, para o campo de futebol, com o objetivo de fomentar o desporto, nomeadamente 
a modalidade de futebol de 11.

1ª equipa de futebol federado
Juvenis - Campeonato Distrital 2ª Divisão A.F. Porto | Época 1997/1998

INFANTIS E ESCOLAS - Grupos em formação sem competiçãoINICIADOS - Grupo em formação sem competição

Futebol de Formação em Competição
Juniores e Juvenis

Dando sequência ao trabalho de formação, em 
1998/1999 o clube criou as equipas de Juniores e 
Juvenis, a competirem na Associação de Futebol do 
Porto.

JUNIORES - 2ª divisão distrital - A.F. Porto JUVENIS - 2ª divisão distrital - A.F. Porto

Futebol de Formação sem competição
Iniciados, Infantis e Escolas

Os escalões de Iniciados, Infantis e Escolas iniciaram os 
primeiros trabalhos de formação, sem competição.
Estes grupos/equipas realizavam dois treinos por semana 
e participavam em torneios nos períodos de Natal, 
Páscoa e final de época.

ÉPOCA 1997/1998 Futebol Formação

ÉPOCA 1998/1999 Futebol Formação
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INFANTIS e ESCOLAS - Torneio de Futebol de formação na visita ao G.D. Chaves

JUNIORES - Campeonato Distrital A.F. Braga

JUVENIS - Campeonato Distrital A.F. Braga

INICIADOS - Campeonato Distrital A.F. Braga

INFANTIS - Grupo em formação sem competição

ESCOLAS - Grupo em formação sem competição

Na época 1999/2000, com a criação do concelho de Vizela, a freguesia de Santa Eulália passa a pertencer ao distrito 
de Braga e, por conseguinte em termos desportivos, à Associação de Futebol de Braga, fazendo com que as com-
petições, a partir desta época desportiva se realizem nos quadros competitivos da referida associação.
Nesta época o clube preenche em competição todos os escalões de formação de futebol de 11 à exceção dos Infantis 
e Escolas que desenvolvem a sua atividade em treinos e torneios.
Estava assim, cumprido o projeto traçado da "Pirâmide Desportiva" que tinha como objetivos a educação e formação 
de jovens atletas no sentido de um melhoramento harmonioso e equilibrado dos recursos motores dos jovens. 
Também estavam completas as fases de iniciação, orientação e especialização, de forma a que os atletas começassem 
a sua atividade planeada e ajustada ao seu desenvolvimento biológico.

Futebol de Formação em Competição
Juniores, Juvenis, Iniciados A.F. Braga 

Futebol de Formação sem competição
Infantis e Escolas

Futebol Formação ÉPOCA 1999/2000



O Presidente da Direção tinha como objetivo o desen-
volvimento e a dinâmica do projeto desportivo que, a 
partir desta época, teve a criação da sua equipa principal 
de Seniores. De forma a estar assegurada a sustentabili-
dade do trabalho, houve necessidade de uma restru-
turação e ampliação nas instalações desportivas, 
nomeadamente do recinto de jogo adaptando-as com as 

1ª Equipa federada A.F. Braga - Seniores
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No ano 2000 tomou posse os Órgãos Sociais, liderados pelo Presidente da Direção, professor Carlos Faria, ainda      
hoje em vigor. Numa entrevista ao jornal Notícias de Vizela, Carlos Faria quando questionado sobre a aposta na criação 
de uma equipa Seniores, proferiu o seguinte: "Com certeza que sim. Se calhar foi a defesa desse projeto que me fez 
avançar para a Direção, pois doutra forma o projeto não vingaria. Seria uma grande perda para o clube e atletas           
em geral se não lhe dessemos, depois das escolas de formação, um lugar numa equipa sénior.” (in jornal Notícias de Vizela, 

25 de fevereiro de 2000).
Deu-se início ao futebol de competição no escalão principal de Seniores que se inscreveu pela primeira vez, na                 
2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Braga, tendo subido nesta primeira época à 1ª Divisão.

dimensões adequadas às competições da Associação de 
Futebol de Braga, tais como, a melhoria da iluminação e 
a criação de um campo de futebol de 7. 
Assim, deu-se início a grandes obras de melhoramentos 
que visassem dotar o complexo desportivo com as 
condições necessárias à dinamização do projeto          
desportivo implementado.

Campo de Futebol 11 Campo de Futebol 7

SENIORES - Campeonato distrital da 2ª divisão  A.F. Braga

ÉPOCA 2000/2001 Futebol Sénior
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O processo de formação do C.C.D. Santa Eulália fica concluído a partir desta época desportiva com todos os escalões 
de formação, a competir na A.F. Braga. 

Nesta época, a  Equipa Seniores do C.C.D. Santa 
Eulália sagrou-se campeão de série, do cam- 
peonato da 1ª Divisão Distrital, subindo pela 
primeira vez, à Divisão de Honra.
Esta equipa era constituída por um grupo de 
atletas jovens que derivaram na sua maioria das 
camadas jovens do clube tendo criado um espíri-
to forte e de união conseguindo boas exibições. 
Bastaram apenas 4 anos em competição para que 
a equipa de seniores atingisse a divisão mais alta 
dos campeonatos distritais da A.F. de Braga.

JUVENIS - Campeonato Distrital da 1ª Divisão da A.F. Braga ESCOLAS - Campeonato Distrital da A.F. Braga

JUNIORES - Campeonato Distrital da 2ª Divisão da A.F. Braga INFANTIS - Campeonato Distrital da A.F. Braga

SENIORES - Campeonato Distrital da 1ª Divisão da A.F. Braga INICIADOS - Campeonato Distrital da A.F. Braga

SENIORES - Campeonato Distrital da 1ª Divisão da A.F. Braga

Futebol Sénior | Futebol Formação ÉPOCA 2002/2003

Futebol Sénior ÉPOCA 2003/2004
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1ª Taça A.F. Braga

O dia 3 de junho de 2007 ficou marcado na história do clube. A equipa de Seniores conquistou a 
sua 1ª Taça Associação Futebol de Braga.
Num ambiente de grande festa, no estádio Cidade de Barcelos, o C.C.D. de Santa Eulália defron-
tou na final o Santa Maria F. C. vencendo esse jogo por 3-2 e trazendo para a vitrine da sala de 
troféus do clube, a sua primeira Taça A.F. Braga.

ÉPOCA 2006/2007 Futebol Sénior

SENIORES - Campeonato Distrital da Divisão de Honra da A.F. Braga



1ª Participação na Taça de Portugal

Nesta época o C.C.D. de Santa Eulália 
participa pela primeira vez, na com-
petição oficial da Taça de Portugal.
A 1ª eliminatória decorreu no dia 2 de 
setembro de 2007 entre  A.D.S. Pedro 
da Cova X C.C.D. Santa Eulália vencen-
do este jogo, por 1-2 e passando à 
eliminatória seguinte.
A 2ª eliminatória decorreu no dia 23 de 
setembro de 2007 entre C.C.D. Santa 
Eulália vs A.D. Camacha, no qual foi 
eliminado com a derrota de 0-3.

13

C.C.D .  SANTA EULÁL IA DE V IZELA  40 ANOS DE H ISTÓRIA
1978 2018

ANIVERSÁ
R

IO

Centro Cultural e Desportivo
Santa Eulália de Vizela

Futebol Sénior ÉPOCA 2007/2008

SENIORES - Campeonato Distrital da Divisão de Honra da A.F. Braga
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2ª Taça A.F. Braga

O dia 10 de junho de 2011, mais uma vez, ficou marcado na história do clube, a equipa de Seniores 
conquistou a 2ª Taça Associação Futebol Braga.
Num grande ambiente de festa distrital que a A.F. Braga promove no final de todas as épocas, no 
Estádio 1º de Maio, em Braga, o C.C.D. Santa Eulália defrontou a final com o Vilaverdense F.C., 
vencendo esse jogo por 4-2 e trazendo para a vitrine da sala de troféus do clube, a sua segunda Taça 
A.F. Braga.

ÉPOCA 2010/2011 Futebol Sénior

SENIORES - Campeonato Distrital da Divisão de Honra da A.F. Braga

Fase do jogo C.C.D. Santa Eulália vs Vilaverdense F.C.

Aspeto da bancada do estádio 1º de Maio

Equipa inicial do jogo da final C.C.D. Santa Eulália vs Vilaverdense F.C.

Fase do jogo C.C.D. Santa Eulália vs Vilaverdense F.C.

Entrega da Taça A.F. Braga
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Campeão da Divisão de Honra

Esta foi uma época francamente positiva uma vez que a equipa principal de Seniores venceu o 
Campeonato Distrital da Divisão de Honra da A.F. Braga, conquistando assim, o título de campeão, 
subindo ao Campeonato da 3ª Divisão Nacional.

ÉPOCA 2011/2012 Futebol Sénior

SENIORES - Campeonato Distrital da Divisão de Honra

Jogo da consagração

O jogo da consagração de campeão da Divisão de Honra da A.F. Braga, em que o C.C.D. Santa Eulália recebeu e 
bateu, no dia 29 de abril de 2012, o G.D.U. Torcatense por 3-0, culminando a época da melhor maneira e premiando, 
desta forma, os muitos adeptos que estiveram presentes nesta festa, com uma grande exibição.

Equipa inicial do jogo da consagração C.C.D. Santa Eulália vs G.D.U. Torcatense
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Festa do Futebol Distrital

No dia 4 de junho de 2012, no Estádio Cidade de Barcelos, a A.F. Braga realizou a festa de Futebol distrital que visa a 
atribuição das medalhas e das taças de campeão a todas as equipas que conseguiram esse mérito.
Assim, a equipa de Seniores do C.C.D. Santa Eulália e todo o seu grupo de trabalho estiveram presentes nesta 
cerimónia para receber as medalhas e a Taça de Campeão da Divisão de Honra.

Jogo da consagração

Fase do jogo C.C.D. Santa Eulália vs G.D.U. Torcatense Fase do jogo C.C.D. Santa Eulália vs G.D.U. Torcatense

Aspeto da bancada do jogo C.C.D. Santa Eulália vs G.D.U. Torcatense Festa final do jogo C.C.D. Santa Eulália vs G.D.U. Torcatense
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Participação no Campeonato da 3ª Divisão Nacional

Esta época ficou marcada pela positiva, já que pela primeira vez na história do clube, o C.C.D. Santa Eulália participou 
no campeonato da 3ª Divisão Nacional. 
Neste campeonato participaram doze equipas na 1ª fase, o C.C.D. Santa Eulália obteve uma boa prestação ficando 
classificado em sexto lugar. Na 2ª fase participaram seis equipas e ficou em 3º lugar, tendo descido de divisão, porque 
neste ano, foi extinta a 3ª Divisão Nacional, e só duas equipas subiram de divisão.

Fase do jogo | C.C.D. Santa Eulália vs F.C. Felgueiras Fase do jogo | C.C.D. Santa Eulália vs A.D. Lousada

ÉPOCA 2012/2013 Futebol Sénior

SENIORES - Campeonato da 3ª Divisão Nacional
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2ª Participação na Taça de Portugal

Pela segunda vez o C.C.D. Santa Eulália participa na Taça de Portugal tendo realizado nesta edição um trajeto memo-
rável e histórico, uma vez que atingiu a 3ª eliminatória e teve a felicidade de o sorteio lhe proporcionar a visita a sua 
casa do F.C. Porto. Para que isso acontecesse o C.C.D. Santa Eulália teve de ultrapassar as duas primeiras eliminatórias. 
A primeira eliminatória realizou-se no dia 26 de agosto de 2012, em que o C.C.D. Santa Eulália defrontou o Rebordosa 
A.C. e ganhou por 3-1, em sua casa. A segunda eliminatória realizou-se no dia 16 de setembro de 2012, em que o 
C.C.D. Santa Eulália defrontou e venceu o Amarante F.C. por 0-3, na casa deste.

C.C.D. Santa Eulália - F. C. Porto
Na terceira eliminatória, o sorteio ditou o jogo C.C.D. 
Santa Eulália vs F.C.Porto, que se realizou no dia 20 de 
outubro de 2012, no estádio do F.C. Vizela, uma vez que o 
estádio do clube se encontrava em obras da colocação do 
relvado sintético. 
Foi sem dúvida um momento transcendente e que ficará 
certamente nos anais da história do clube, numa tarde de 
sol e com a presença de 5000 adeptos, o C.C.D. Santa 
Eulália transfigurou-se contra tão grande e poderoso 
adversário, tendo dado uma boa réplica, cuja derrota de 
0-1, bem manifesta. Equipa inicial do jogo C.C.D. Santa Eulália vs F.C. Porto
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notícia nacional...
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Campeão da Divisão Pró-Nacional

Neste ano a equipa de Seniores do C.C.D. de Santa Eulália sagrou-se campeã da Divisão Pró-Nacional 
da A. F. Braga subindo pela primeira vez no seu historial ao Campeonato Nacional de Seniores.

Fase do jogo | C.C.D. Santa Eulália vs Pevidém S.C. Festa da subida de divisão, no final do jogo com o Pevidém S.C.

SENIORES - Campeonato Distrital Pró-Nacional

ÉPOCA 2013/2014 Futebol Sénior | Futebol Formação

Jogo da consagração

A festa de campeão decorreu no último jogo do campeonato que se realizou no estádio do C.C.D. Santa Eulália,         
em que a equipa da casa recebeu o Pevidém S.C. tendo-se registado um empate por 2-2. No final do jogo, atletas, 
treinadores e adeptos envolveram-se na festa celebrando a conquista do título de campeão.



3ª Participação na Taça de Portugal
Nesta época, 2013/2014, o C.C.D. de Santa Eulália participou pela terceira vez na Taça de Portugal, chegando mais 
uma vez à terceira eliminatória.
A primeira eliminatória decorreu no dia 1 de setembro de 2013, em que o C.C.D.de Santa Eulália recebeu e bateu 
por 2-1 o A.D. Portomosense.
A segunda eliminatória decorreu no dia 22 de setembro de 2013, em que o C.C.D. de Santa Eulália recebeu e 
ganhou o jogo por 2-1 ao A.D. Ninense.
A terceira eliminatória decorreu no dia 20 de outubro de 2013, contra o histórico Atlético S.C., no mítico estádio da 
Tapadinha, em Lisboa,  que o C.C.D. de Santa Eulália realizou um grande exibição, tendo no entanto sido derrotado 
por 1-0, sendo desta forma eliminado da Taça de Portugal.
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Taça do Minho

A Associação Futebol de Braga juntamente com a Associação Futebol de Viana do Castelo 
promovem uma final entre os campeões das respetivas associações no final das épocas desportivas.
No dia 1 de junho de 2014, no Estádio Dr. José de Matos, em Viana do Castelo, o C.C.D. Santa 
Eulália defrontou na final o C.D. Cerveira. Uma final muito disputada que terminou num empate de 
1-1, e que o C.C.D. de Santa Eulália saiu vencedor através dos pontapés de grande penalidade por 
6-5, enriquecendo o seu palmarés desportivo com a sua 1ª taça de Campeões do Minho.

Festa do Futebol Distrital

No dia 10 de junho de 2014, no 
Estádio Cidade de Barcelos, 
realizou-se a festa de Futebol        
Distrital que visa a atribuição       
das medalhas e dos troféus a 
todas as equipas campeãs.
Pela segunda vez, a equipa de 
Seniores do C.C.D. Santa 
Eulália e todo o seu grupo de 
trabalho estiveram presentes 
nesta cerimónia para receber as 
medalhas e a Taça de Campeão 
da Divisão Pró-Nacional.
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FUTEBOL DE FORMAÇÃO

Campeão Distrital da 2ª Divisão INICIADOS - Série E

O futebol de formação do C.C.D. de Santa Eulália, começa nesta época a dar os seus frutos do bom 
trabalho que tem sido desenvolvido desde a sua criação.
A equipa de Iniciados sagra-se campeã distrital da 2ª Divisão da A.F. Braga, da Série E.

Festa do Futebol Distrital

No dia, 10 de junho de 2014, no Estádio Cidade de Barcelos e pela primeira vez, o futebol de Formação do C.C.D. 
Santa Eulália esteve representado na festa do Futebol Distrital, com a equipa de Iniciados e todo o seu grupo de 
trabalho, para receber as medalhas e Taça de Campeão Distrital da 2ª Divisão da Série E.

INICIADOS - Campeonato Distrital da 2ª Divisão da A.F. Braga - Série E



C.C.D .  SANTA EULÁL IA DE V IZELA  40 ANOS DE H ISTÓRIA

27

1978 2018
ANIVERSÁ

R
IO

Centro Cultural e Desportivo
Santa Eulália de Vizela

Participação no Campeonato Nacional de Seniores

Pela primeira vez o C.C.D. Santa Eulália participou no Campeonato Nacional de Seniores.
Num contexto de um campeonato muito competitivo e difícil, em que o C.C.D. de Santa Eulália defrontou equipas 
como o F.C. Famalicão, S.C. Varzim, F.C. Vizela, F.C. Felgueiras, Tirsense, entre outras, o C.C.D. dignificou o clube com 
boas exibições tendo apenas descido de divisão na última jornada.

Fase do jogo | C.C.D. Santa Eulália vs F.C. Vizela

C.C.D. Santa Eulália vs Varzim S.C.

Fase do jogo | F.C. Vizela vs C.C.D. Santa Eulália

Fase do jogo | C.C.D. Santa Eulália vs F.C. Famalicão

Futebol Sénior ÉPOCA 2014/2015

SENIORES - Campeonato Nacional de Seniores
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Na terceira eliminatória, realizada no dia 19 de outubro de 2014, o C.C.D. Santa Eulália deslocou-se ao campo do     
G.D. Sourense, vencendo este jogo por 0-1.
Na quarta eliminatória, realizada no dia 23 de novembro de 2014, o C.C.D. Santa Eulália foi ao terreno do Santa Maria 
F.C. e perdeu por 2-1, sendo desta forma eliminado da Taça de Portugal.

4ª Participação na Taça de Portugal

O C.C.D. Santa Eulália participou pela quarta vez na Taça de Portugal, chegando pela primeira vez,  à quarta eliminatória.
O sorteio ditou que na primeira eliminatória, o C.C.D. Santa Eulália ficasse isento, permitindo que ficasse apurado 
automaticamente para a segunda eliminatória.
Na segunda eliminatória que se realizou no dia 28 de setembro de 2014, o C.C.D. Santa Eulália recebeu o histórico 
Leixões S.C., tendo realizado uma exibição memorável, saindo vencedor por 2-1.
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Festa do Futebol Distrital

No dia 10 de junho de 2016, a equipa de Juvenis do C.C.D. de Santa Eulália esteve presente na festa do Futebol         
Distrital da A.F. Braga, que se realizou no Estádio Cidade de Barcelos, para receber as medalhas e o troféu de 
Campeão Distrital da 2ª Divisão da Série D.

Campeão Distrital da 2ª Divisão JUVENIS - Série D

Depois de uma época de muita dedicação, esforço e um bom desempenho nos jogos, ao longo de 
todo o campeonato, realizando boas exibições e conseguindo muitas vitórias, a equipa de Juvenis 
conquistou o título de Campeão Distrital da 2ª Divisão, da A.F. Braga, na série D.

Futebol Formação ÉPOCA 2015/2016

JUVENIS - Campeonato Distrital da 2ª Divisão da A.F. Braga - Série D
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5ª Participação na Taça de Portugal

Pela quinta vez o C.C.D. Santa Eulália participou na Taça de Portugal.
A primeira eliminatória realizou-se no dia 4 de setembro de 2016. O C.C.D. Santa Eulália deslocou-se ao terreno do 
Aliança de Gandra e venceu este jogo por 0-1.

A segunda eliminatória realizou-se no dia 25 de Setembro de 2016 e o C.C.D. Santa Eulália jogou contra o S. Benfica 
de Castelo Branco, no terreno deste, e perdeu por 3-1, tendo sido eliminado da Taça de Portugal.

Fase do jogo | S. Benfica Castelo Branco vs C.C.D. Santa Eulália

ÉPOCA 2016/2017 Futebol Sénior | Futebol Formação

SENIORES - Campeonato Distrital da Pró-Nacional da A.F. Braga
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Campeão Distrital INFANTIS - Série J

Pela primeira vez, uma equipa de Futebol 7 do C.C.D. Santa Eulália conquistou o título de Campeão 
Distrital no escalão de Infantis. Esta equipa realizou ao longo de toda a época um campeonato rechea-
do de boas exibições nos jogos, fazendo jus às boas prestações desenvolvidas nos treinos, à qualidade 
dos jovens atletas e ao bom trabalho dos seus técnicos e seus diretores.

Festa do Futebol Distrital

No dia 10 de junho de 2017, a equipa de Infantis do C.C.D. Santa Eulália esteve presente na festa do Futebol Distrital, 
que se realizou no Estádio Cidade de Barcelos, para receber as medalhas e o troféu de Campeão Distrital na Série J.

INFANTIS - Campeonato Distrital da A.F. Braga - Série J
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BENJAMINS “A” CAMP. DISTRITAL - A. F. BRAGA | BENJAMINS “B” CAMP. DISTRITAL - A. F. BRAGA

INICIADOS 2ª DIVISÃO - A. F. BRAGA

JUNIORES 1ª DIVISÃO - A. F. BRAGA

SENIORES CAMPEONATO PRÓ-NACIONAL A. F. BRAGA

TRAQUINAS  COMPETIÇÃO LÚDICA AF BRAGA | PETIZES LIGA VALE AVE

INFANTIS “A” CAMP. DISTRITAL - A. F. BRAGA | INFANTIS “B” CAMP. DISTRITAL - A. F. BRAGA

JUVENIS “A” 1ª DIVISÃO - A. F. BRAGA | JUVENIS “B” 2ª DIVISÃO - A. F. BRAGA

Estrutura atual

ÉPOCA 2017/2018 Futebol Sénior | Futebol Formação



33

Datas Comemorativas...
25º Aniversário - 25 de maio de 2003

No dia 25 de maio de 2003, a direção do C.C.D. de Santa 
Eulália comemorou o 25º aniversário.

Neste evento condecorou com emblema de prata os 
trinta e três sócios com 25 anos de associado, dando 
desta forma, relevo à fidelização e importância que os 
sócios manifestam ao clube. Foram condecorados os 
seguintes sócios:

27º aniversário - 21 de maio de 2005

No dia 21 de maio de 2005, a Direção do C.C.D. Santa 
Eulália comemorou o 27º aniversário tendo a presença do 
Presidente da Câmara de Vizela, Dr. Francisco Ferreira e 
do Vice-Presidente da A.F. Braga, Sr. Manuel Machado, 
bem como muitas entidades em representação das diver-
sas associações do concelho.
Neste dia a Direção do clube aproveitou esta festividade 
para inaugurar a sede social fazendo a sessão solene no 
auditório das novas instalações. 

30º aniversário - 18 de maio de 2008

No dia 18 de maio de 2008 a direção do C.C.D. realizou 
as comemorações do 30º aniversário.
A direção aproveitou a efeméride para distinguir os 
dezoito sócios que neste ano completaram 25 anos de 
fidelização ao clube com o emblema de prata.
Foram condecorados os seguintes sócios:

Ainda, nestas comemorações foi descerrada a placa do 
"Auditório Prof. Carlos Faria" que, por deliberação em 
Assembleia Geral no dia 16 de julho de 2005, foi aprova-
do por unanimidade ter esta designação.

Também, pela primeira vez realizou-se um colóquio no 
auditório da sede com a presença de individualidades 
ligadas ao futebol nacional como sendo os casos do    
Prof. Vítor Maçãs, Prof. Rui Quinta, Flávio Meireles 
(capitão do Vitória de Guimarães), Manuel Cajuda (treina-
dor do Vitória de Guimarães e Carlos Coutada (Presiden-
te da A.F. Braga).

Sócio nº 1 – António Manuel Pinto Lopes
Sócio nº 2 – Bento da Silva Gonçalves
Sócio nº 3 – Américo Salgado Pacheco
Sócio nº 4 – Eduardo Leite Faria
Sócio nº 5 – António da Costa Alves
Sócio nº 6 – José Pinto de Lima
Sócio nº 7 – José Salgado Correia Silva
Sócio nº 8 – Manuel Joaquim Gomes Ferreira
Sócio nº 9 – Joaquim Francisco Neto Torres
Sócio nº 10 – Manuel Pinto Ferreira
Sócio nº 11 – Luís Ribeiro da Cunha
Sócio nº 12 – António Augusto da Cunha
Sócio nº 13 – José Pereira de Almeida
Sócio nº 14 – Cristina Rosa Vilela Correia
Sócio nº 15 – António José Pereira Azevedo
Sócio nº 16 – Joaquim dos Santos Ferreira
Sócio nº 17 – Boaventura Fernando Ribeiro Faria
Sócio nº 18 – Manuel Augusto Pinto Ribeiro
Sócio nº 19 – Francisco Agostinho Pinto de Lima
Sócio nº 20 – Crispim Lopes Ferreira
Sócio nº 21 – José Orlando Lopes Ferreira
Sócio nº 22 – José Rodrigo Carneiro Leite
Sócio nº 23 – Maria Arminda Silva Vilela
Sócio nº 24 – Mário Agostinho Pinto Ferreira
Sócio nº 25 – Joaquim Faria Sampaio
Sócio nº 26 – José Carlos Faria Sampaio
Sócio nº 27 – Joaquim Fernando Guedes de Faria
Sócio nº 28 – José Maria Ribeiro Ferreira
Sócio nº 29 – António Bernardino Freitas Peixoto
Sócio nº 30 – João Carlos Teixeira Ferreira
Sócio nº 31 – Fernando Ribeiro Sousa
Sócio nº 32 – José Joaquim Ferreira
Sócio nº 33 – Agostinho Pereira Freire

Sócios condecorados com emblema de prata
com 25 anos de associados - 1978/2003

Presidente da A.F. Braga, Carlos Coutada, entrega placa comemorativa ao Presidente da Direção, Carlos Faria

35º aniversário - 08 dejunho de 2013

As comemorações realizaram-se no Auditório da Sede    
do Clube, no dia 8 de junho de 2013. Destaca-se no 
programa da cerimónia, a realização de um colóquio 
subordinado ao tema "Saúde no Desporto" com 
oradores especializados, o médico dentista, Dr. Simão 
Pedro Pacheco, a podologista, Dr.ª Janete Leiras e o 
consagrado ortopedista, Dr. José Carlos Noronha.
Ainda, há a realçar a apresentação do Hino Oficial do 
Clube " C.C.D. Fúria de Vencer", que veio engrandecer e 
dar uma maior identidade à vida do clube.

38º aniversário - 28 de maio de 2016

No dia 28 de maio de 2016 a Direção do C.C.D. realizou 
as comemorações do 38º aniversário.
Com a presença do Presidente da Câmara de Vizela, Sr. 
Dinis Costa e do Presidente da A.F. Braga, Sr. Manuel 
Machado, entre outras entidades e com muito sócios e 
simpatizantes do clube, a Direção promoveu mais um 
grande convívio aniversariante que consistiu em reunir 
muitos ex. atletas da equipa Seniores do C.C.D. Santa 
Eulália, os quais puderam confraternizar com um jogo de 
futebol entre eles, no estádio.
Finalizou-se as comemorações do 38º aniversário com a 
realização de um jantar de confraternização.

 40º aniversário - 26 de maio de 2018

No dia 26 de maio de 2018 a Direção do C.C.D. Santa 
Eulália celebra as comemorações do 40º aniversário. Esta 
efeméride tem como programa a condecoração de 
emblema de prata a dezanove sócios com 25 anos de 
associado. 
Do programa consta ainda, a realização de um colóquio, 
"Futebol - o processo de treino na Formação", o qual é 
apresentado pelos coordenadores técnicos de futebol de 
formação dos clubes do C.C.D. Santa Eulália e do S.C. de 
Braga.
As comemorações encerram com um jantar de confrater-
nização do 40ºaniversário.
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25º Aniversário - 25 de maio de 2003

No dia 25 de maio de 2003, a direção do C.C.D. de Santa 
Eulália comemorou o 25º aniversário.

Neste evento condecorou com emblema de prata os 
trinta e três sócios com 25 anos de associado, dando 
desta forma, relevo à fidelização e importância que os 
sócios manifestam ao clube. Foram condecorados os 
seguintes sócios:

27º aniversário - 21 de maio de 2005

No dia 21 de maio de 2005, a Direção do C.C.D. Santa 
Eulália comemorou o 27º aniversário tendo a presença do 
Presidente da Câmara de Vizela, Dr. Francisco Ferreira e 
do Vice-Presidente da A.F. Braga, Sr. Manuel Machado, 
bem como muitas entidades em representação das diver-
sas associações do concelho.
Neste dia a Direção do clube aproveitou esta festividade 
para inaugurar a sede social fazendo a sessão solene no 
auditório das novas instalações. 

30º aniversário - 18 de maio de 2008

No dia 18 de maio de 2008 a direção do C.C.D. realizou 
as comemorações do 30º aniversário.
A direção aproveitou a efeméride para distinguir os 
dezoito sócios que neste ano completaram 25 anos de 
fidelização ao clube com o emblema de prata.
Foram condecorados os seguintes sócios:

Ainda, nestas comemorações foi descerrada a placa do 
"Auditório Prof. Carlos Faria" que, por deliberação em 
Assembleia Geral no dia 16 de julho de 2005, foi aprova-
do por unanimidade ter esta designação.

Também, pela primeira vez realizou-se um colóquio no 
auditório da sede com a presença de individualidades 
ligadas ao futebol nacional como sendo os casos do    
Prof. Vítor Maçãs, Prof. Rui Quinta, Flávio Meireles 
(capitão do Vitória de Guimarães), Manuel Cajuda (treina-
dor do Vitória de Guimarães e Carlos Coutada (Presiden-
te da A.F. Braga).
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Sócio nº 29 – Aprígio da Silva Ferreira

Sócio nº 30 – Fernando Eduardo Coelho Leite Faria

Sócio nº 31 – Rui Jorge Coelho Leite Faria 

Sócio nº 32 – António Lopes da Silva

Sócio nº 33 – Alfredo Amândio Freitas Peixoto

Sócio nº 34 – Nuno Miguel Freitas Peixoto Guedes Faria

Sócio nº 35 – José da Fonseca Lemos

Sócio nº 36 – Paulo da Cruz Magalhães Teixeira

Sócio nº 37 – Abel Pinto Ferreira

Sócio nº 38 – João Araújo da Silva

Sócio nº 39 – José Luis Miranda Lopes

Sócio nº 40 – Luis Gonzaga Silva Ferreira

Sócio nº 41 – João Sampaio da Silva

Sócio nº 42 – João Luis Fernando Lopes Pinto

Sócio nº 43 – José Lopes

Sócio nº 44 – Luciano Martins da Costa

Sócio nº 45 – Joaquim Meireles Pereira Gonçalves

Sócio nº 46 – Alexandre Mendes

Sócios condecorados com emblema de prata
com 25 anos de associados - 1983/2008

35º aniversário - 08 dejunho de 2013

As comemorações realizaram-se no Auditório da Sede    
do Clube, no dia 8 de junho de 2013. Destaca-se no 
programa da cerimónia, a realização de um colóquio 
subordinado ao tema "Saúde no Desporto" com 
oradores especializados, o médico dentista, Dr. Simão 
Pedro Pacheco, a podologista, Dr.ª Janete Leiras e o 
consagrado ortopedista, Dr. José Carlos Noronha.
Ainda, há a realçar a apresentação do Hino Oficial do 
Clube " C.C.D. Fúria de Vencer", que veio engrandecer e 
dar uma maior identidade à vida do clube.

38º aniversário - 28 de maio de 2016

No dia 28 de maio de 2016 a Direção do C.C.D. realizou 
as comemorações do 38º aniversário.
Com a presença do Presidente da Câmara de Vizela, Sr. 
Dinis Costa e do Presidente da A.F. Braga, Sr. Manuel 
Machado, entre outras entidades e com muito sócios e 
simpatizantes do clube, a Direção promoveu mais um 
grande convívio aniversariante que consistiu em reunir 
muitos ex. atletas da equipa Seniores do C.C.D. Santa 
Eulália, os quais puderam confraternizar com um jogo de 
futebol entre eles, no estádio.
Finalizou-se as comemorações do 38º aniversário com a 
realização de um jantar de confraternização.

 40º aniversário - 26 de maio de 2018

No dia 26 de maio de 2018 a Direção do C.C.D. Santa 
Eulália celebra as comemorações do 40º aniversário. Esta 
efeméride tem como programa a condecoração de 
emblema de prata a dezanove sócios com 25 anos de 
associado. 
Do programa consta ainda, a realização de um colóquio, 
"Futebol - o processo de treino na Formação", o qual é 
apresentado pelos coordenadores técnicos de futebol de 
formação dos clubes do C.C.D. Santa Eulália e do S.C. de 
Braga.
As comemorações encerram com um jantar de confrater-
nização do 40ºaniversário.
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25º Aniversário - 25 de maio de 2003

No dia 25 de maio de 2003, a direção do C.C.D. de Santa 
Eulália comemorou o 25º aniversário.

Neste evento condecorou com emblema de prata os 
trinta e três sócios com 25 anos de associado, dando 
desta forma, relevo à fidelização e importância que os 
sócios manifestam ao clube. Foram condecorados os 
seguintes sócios:

27º aniversário - 21 de maio de 2005

No dia 21 de maio de 2005, a Direção do C.C.D. Santa 
Eulália comemorou o 27º aniversário tendo a presença do 
Presidente da Câmara de Vizela, Dr. Francisco Ferreira e 
do Vice-Presidente da A.F. Braga, Sr. Manuel Machado, 
bem como muitas entidades em representação das diver-
sas associações do concelho.
Neste dia a Direção do clube aproveitou esta festividade 
para inaugurar a sede social fazendo a sessão solene no 
auditório das novas instalações. 

30º aniversário - 18 de maio de 2008

No dia 18 de maio de 2008 a direção do C.C.D. realizou 
as comemorações do 30º aniversário.
A direção aproveitou a efeméride para distinguir os 
dezoito sócios que neste ano completaram 25 anos de 
fidelização ao clube com o emblema de prata.
Foram condecorados os seguintes sócios:

Ainda, nestas comemorações foi descerrada a placa do 
"Auditório Prof. Carlos Faria" que, por deliberação em 
Assembleia Geral no dia 16 de julho de 2005, foi aprova-
do por unanimidade ter esta designação.

Também, pela primeira vez realizou-se um colóquio no 
auditório da sede com a presença de individualidades 
ligadas ao futebol nacional como sendo os casos do    
Prof. Vítor Maçãs, Prof. Rui Quinta, Flávio Meireles 
(capitão do Vitória de Guimarães), Manuel Cajuda (treina-
dor do Vitória de Guimarães e Carlos Coutada (Presiden-
te da A.F. Braga).
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35º aniversário - 08 dejunho de 2013

As comemorações realizaram-se no Auditório da Sede    
do Clube, no dia 8 de junho de 2013. Destaca-se no 
programa da cerimónia, a realização de um colóquio 
subordinado ao tema "Saúde no Desporto" com 
oradores especializados, o médico dentista, Dr. Simão 
Pedro Pacheco, a podologista, Dr.ª Janete Leiras e o 
consagrado ortopedista, Dr. José Carlos Noronha.
Ainda, há a realçar a apresentação do Hino Oficial do 
Clube " C.C.D. Fúria de Vencer", que veio engrandecer e 
dar uma maior identidade à vida do clube.

38º aniversário - 28 de maio de 2016

No dia 28 de maio de 2016 a Direção do C.C.D. realizou 
as comemorações do 38º aniversário.
Com a presença do Presidente da Câmara de Vizela, Sr. 
Dinis Costa e do Presidente da A.F. Braga, Sr. Manuel 
Machado, entre outras entidades e com muito sócios e 
simpatizantes do clube, a Direção promoveu mais um 
grande convívio aniversariante que consistiu em reunir 
muitos ex. atletas da equipa Seniores do C.C.D. Santa 
Eulália, os quais puderam confraternizar com um jogo de 
futebol entre eles, no estádio.
Finalizou-se as comemorações do 38º aniversário com a 
realização de um jantar de confraternização.

 40º aniversário - 26 de maio de 2018

No dia 26 de maio de 2018 a Direção do C.C.D. Santa 
Eulália celebra as comemorações do 40º aniversário. Esta 
efeméride tem como programa a condecoração de 
emblema de prata a dezanove sócios com 25 anos de 
associado. 
Do programa consta ainda, a realização de um colóquio, 
"Futebol - o processo de treino na Formação", o qual é 
apresentado pelos coordenadores técnicos de futebol de 
formação dos clubes do C.C.D. Santa Eulália e do S.C. de 
Braga.
As comemorações encerram com um jantar de confrater-
nização do 40ºaniversário.
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25º Aniversário - 25 de maio de 2003

No dia 25 de maio de 2003, a direção do C.C.D. de Santa 
Eulália comemorou o 25º aniversário.

Neste evento condecorou com emblema de prata os 
trinta e três sócios com 25 anos de associado, dando 
desta forma, relevo à fidelização e importância que os 
sócios manifestam ao clube. Foram condecorados os 
seguintes sócios:

27º aniversário - 21 de maio de 2005

No dia 21 de maio de 2005, a Direção do C.C.D. Santa 
Eulália comemorou o 27º aniversário tendo a presença do 
Presidente da Câmara de Vizela, Dr. Francisco Ferreira e 
do Vice-Presidente da A.F. Braga, Sr. Manuel Machado, 
bem como muitas entidades em representação das diver-
sas associações do concelho.
Neste dia a Direção do clube aproveitou esta festividade 
para inaugurar a sede social fazendo a sessão solene no 
auditório das novas instalações. 

30º aniversário - 18 de maio de 2008

No dia 18 de maio de 2008 a direção do C.C.D. realizou 
as comemorações do 30º aniversário.
A direção aproveitou a efeméride para distinguir os 
dezoito sócios que neste ano completaram 25 anos de 
fidelização ao clube com o emblema de prata.
Foram condecorados os seguintes sócios:

Ainda, nestas comemorações foi descerrada a placa do 
"Auditório Prof. Carlos Faria" que, por deliberação em 
Assembleia Geral no dia 16 de julho de 2005, foi aprova-
do por unanimidade ter esta designação.

Também, pela primeira vez realizou-se um colóquio no 
auditório da sede com a presença de individualidades 
ligadas ao futebol nacional como sendo os casos do    
Prof. Vítor Maçãs, Prof. Rui Quinta, Flávio Meireles 
(capitão do Vitória de Guimarães), Manuel Cajuda (treina-
dor do Vitória de Guimarães e Carlos Coutada (Presiden-
te da A.F. Braga).

35º aniversário - 08 dejunho de 2013

As comemorações realizaram-se no Auditório da Sede    
do Clube, no dia 8 de junho de 2013. Destaca-se no 
programa da cerimónia, a realização de um colóquio 
subordinado ao tema "Saúde no Desporto" com 
oradores especializados, o médico dentista, Dr. Simão 
Pedro Pacheco, a podologista, Dr.ª Janete Leiras e o 
consagrado ortopedista, Dr. José Carlos Noronha.
Ainda, há a realçar a apresentação do Hino Oficial do 
Clube " C.C.D. Fúria de Vencer", que veio engrandecer e 
dar uma maior identidade à vida do clube.

38º aniversário - 28 de maio de 2016

No dia 28 de maio de 2016 a Direção do C.C.D. realizou 
as comemorações do 38º aniversário.
Com a presença do Presidente da Câmara de Vizela, Sr. 
Dinis Costa e do Presidente da A.F. Braga, Sr. Manuel 
Machado, entre outras entidades e com muito sócios e 
simpatizantes do clube, a Direção promoveu mais um 
grande convívio aniversariante que consistiu em reunir 
muitos ex. atletas da equipa Seniores do C.C.D. Santa 
Eulália, os quais puderam confraternizar com um jogo de 
futebol entre eles, no estádio.
Finalizou-se as comemorações do 38º aniversário com a 
realização de um jantar de confraternização.
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 40º aniversário - 26 de maio de 2018

No dia 26 de maio de 2018 a Direção do C.C.D. Santa 
Eulália celebra as comemorações do 40º aniversário. Esta 
efeméride tem como programa a condecoração de 
emblema de prata a dezanove sócios com 25 anos de 
associado. 
Do programa consta ainda, a realização de um colóquio, 
"Futebol - o processo de treino na Formação", o qual é 
apresentado pelos coordenadores técnicos de futebol de 
formação dos clubes do C.C.D. Santa Eulália e do S.C. de 
Braga.
As comemorações encerram com um jantar de confrater-
nização do 40ºaniversário.

Presidente da A.F. Braga, Manuel Machado, entrega placa comemorativa ao Presidente da Direção, Carlos Faria

Sócios condecorados com emblema de prata
com 25 anos de associados - 1993/2018

Sócio nº 33
Artur Jorge S. Peixoto

Sócio nº 37
Bernardino M. S. Peixoto

Sócio nº 41
Ernesto Lopes Ferreira

Sócio nº 45
José F. Faria Moreira

Sócio nº 49
Diamantino F. Sousa

Sócio nº 34
José Fernando Leite

Sócio nº 38
José Manuel F. Pinto

Sócio nº 42
Heitor F. B. Peixoto

Sócio nº 46
M.Paulo A. Pacheco

Sócio nº 50
Miguel F. Sousa

Sócio nº 35
João Martins Ferreira

Sócio nº 39
Manuel Pinto Ribeiro

Sócio nº 43
José Bernardino F. Costa

Sócio nº 47
António F. Costa

Sócio nº 51
Filipe José P. Sousa

Sócio nº 36
Manuel M. Cunha

Sócio nº 40
Sérgio A. S. Monteiro

Sócio nº 44
António Lopes Ferreira

Sócio nº 48
Arlindo J. P. Freitas

1978 2018
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Inaugurações....
Sede Social - 21 de maio de 2005

No dia 21 de maio de 2005, foi inaugurada a sede social do clube. Esta 
infraestrutura veio beneficiar as condições de trabalho na área da logística da 
associação. Estas obras de ampliação e melhoramento consistiram na criação 
de um auditório, com capacidade para 50 lugares, uma secretaria, gabinetes 
de trabalho e a sala de troféus.

Presidente da Câmara de Vizela, Dr. Francisco Ferreira a descerrar a placa

Secretaria

Auditório

Sala de troféus Sede Social do C.C.D. Santa Eulália
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Bancada Central Coberta - 18 de outubro de 2009

No dia dezoito de outubro de 2009, a Direção do C.C.D. Santa Eulália proce-
deu à cerimónia de inauguração da bancada coberta, do seu Estádio. 
Este dia ficou na memória de todos os presentes e na história do clube uma vez 
que, se tratava de uma infraestrutura de grande envergadura, com capacidade 
para 1000 lugares sentados, 24 camarotes de empresa, 1 camarote para a 
comunicação social e 1 camarote presidencial. 
Numa tarde solarenga e num ambiente de festa, com a presença de cerca         
de mil pessoas foi descerrada a placa alusiva ao evento e o corte da fita de 
inauguração da bancada central.  De seguida, realizou-se a sessão solene, no auditório, que contou, entre outros, com 
a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Sr. Dinis Costa e do Presidente da A. F. Braga, Sr. Carlos      
Coutada, que  enalteceram a importância desta obra para o futuro do clube. 
A festa encerrou com um jogo particular entre as equipas principais do C.C.D. Santa Eulália e o F.C. Vizela.
Esta mais valia veio enriquecer muito o  estádio dando o conforto necessário a todos os sócios, simpatizantes e      
adeptos para assistirem aos jogos.

Bancada Central coberta do  C.C.D. Santa Eulália
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Relvado Sintético - 15 de dezembro de 2012

Esta cerimónia decorreu no dia 15 de dezembro de 2012, com a presença de 
muitos sócios e simpatizantes, do Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Sr. 
Dinis Costa e do Presidente da A.F. Braga, Sr. Manuel Machado, para além de 
outras entidades representativas de instituições do concelho de carácter 
desportivo, cultural, social e religioso. 
Este momento ficou marcado pela realização de um sonho do presidente     
Prof. Carlos Faria, da sua direção,  dos seus sócios em particular e dos   
eulalenses em geral, com a criação do relvado sintético.
 Este melhoramento do recinto de jogo veio trazer os benefícios e a qualidade que a dinâmica e o volume do projeto 
desportivo necessitava para um melhor desenvolvimento das suas atividades desportivas.



Tendo em consideração as boas 
condições de trabalho criadas pela 
Direção, nos últimos anos, ao nível do 
terreno de jogo, da qualidade para os 
adeptos assistirem aos jogos, de gabi-
netes de trabalho para a direção e de 
secretaria para atendimento ao público, 
havia a necessidade de uma intervenção 

na construção de cinco balneários, de um posto médico, lavandaria/rouparia e gabinetes de trabalho para treinadores 
e delegados. 
Nesta conformidade, a Direção desenvolveu o projeto e construiu essa infraestrutura, em duas fases.
A 1ª fase foi inaugurada no dia 6 de dezembro de 2014 e a 2ª fase, no dia 26 de setembro de 2015.
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Complexo de Balneários
1ª Fase
6 de dezembro de 2014

2ª Fase
26 de setembro de 2015

Balneário dos seniores do C.C.D. Santa Eulália

Cerimónia de inauguração da primeira fase Cerimónia de inauguração da segunda fase



Escalões Campeonato Treinador Título Escalões Campeonato Treinador Título

1997/1998  
Juvenis Distrital 2ª Divisão - A.F. Porto Miguel Sousa 

1998/1999
Juniores Distrital 2ª Divisão - A.F. Porto Rui Faria 
Juvenis Distrital 2ª Divisão - A.F. Porto José Lima 

1999/2000
Juniores Distrital - A.F. Braga Helder Batista 
Juvenis Distrital - A.F. Braga Lélio Macedo 
Iniciados Distrital - A.F. Braga António Miranda 

2000/2001
Seniores Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Carlos Faria Subida de Divisão
Juniores Distrital - A.F. Braga Lélio Macedo 
Juvenis Distrital - A.F. Braga Fernando Ferreira 

2001/2002
Seniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Carlos Faria 
Juniores Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Paulo Teixeira 
Juvenis Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Fernando Ferreira Subida de Divisão

2002/2003
Seniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Carlos Faria 
Juniores Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Paulo Teixeira 
Juvenis Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Fernando Ferreira 
Iniciados Distrital - A.F. Braga João Pedro Coelho 
Infantis Distrital - A.F. Braga Filipe Teixeira 
Escolas Distrital - A.F. Braga Diogo Castro 

2003/2004
Seniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Carlos Faria Campeão de Série
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga João Pedro Coelho 
Juvenis Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Fernando Ferreira 
Iniciados Distrital - A.F. Braga Sérgio Costa 
Infantis Distrital - A.F. Braga António Miranda 
Escolas Distrital - A.F. Braga António Mendes 

2004/2005
Seniores Distrital Div. Honra - A.F. Braga Carlos Faria
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Carlos Alberto Orfão 
Juvenis Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Fernando Ferreira 
Iniciados Distrital - A.F. Braga António Miranda 
Infantis Distrital - A.F. Braga António Mendes 
Escolas Distrital - A.F. Braga Diogo Castro 

2005/2006
Seniores Distrital Div. Honra - A.F. Braga Carlos Faria
Juniores Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Armando Pinto 
Juvenis Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Fernando Ferreira 
Iniciados Distrital - A.F. Braga Xavier Freitas 
Infantis Distrital - A.F. Braga António Mendes 
Escolas Distrital - A.F. Braga Diogo Castro 

2006/2007
Seniores Distrital Div. Honra - A.F. Braga Armando Pinto /Toninho Mendes Vencedor Taça A. F. Braga
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Fernando Ferreira 
Juvenis Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Xavier Freitas 
Iniciados Distrital - A.F. Braga Hernâni Ferreira 
Infantis Distrital - A.F. Braga António Mendes 
Escolas Distrital - A.F. Braga Domingos Ribeiro (Dimas)

2007/2008  
Seniores Distrital Div. Honra - A.F. Braga Ricardo  Oliveira / Santos Cardoso
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Armando Pinto
Juvenis Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Lélio Macedo
Iniciados Distrital - A.F. Braga António Mendes
Infantis Distrital - A.F. Braga Rodrigo Lopes
Escolas Distrital - A.F. Braga Domingos Ribeiro (Dimas)

2008/2009 
Seniores Distrital Div. Honra - A.F. Braga Carlos Faria
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Armando Pinto
Juvenis Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Rodrigo Lopes
Iniciados Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Domingos Ribeiro (Dimas)
Infantis Distrital - A.F. Braga Adriano Ribeiro
Escolas Distrital - A.F. Braga Hugo Oliveira

2009/2010   
Seniores Distrital Div. Honra - A.F. Braga Carlos Faria / Toninho Mendes
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Hernâni Ferreira
Juvenis Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Rodrigo Lopes
Iniciados Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Domingos Ribeiro (Dimas)
Infantis Distrital - A.F. Braga Adriano Ribeiro
Escolas Distrital - A.F. Braga Hugo Oliveira

2010/2011   
Seniores Distrital Div. Honra - A.F. Braga Tozé Fonseca / João Fernando Vencedor Taça A. F. Braga
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Sérgio Fonseca
Juvenis Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Domingos Ribeiro (Dimas)
Iniciados Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Joaquim Cunha
Infantis Distrital - A.F. Braga Hugo Oliveira
Escolas Distrital - A.F. Braga Miguel Lopes

2011/2012
Seniores Distrital Div. Honra - A.F. Braga João Fernando Campeão
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Miguel Lopes
Juvenis Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Domingos Ribeiro (Dimas) Subida de Divisão
Iniciados Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Joaquim Cunha
Infantis Distrital - A.F. Braga Hugo Oliveira
Benjamins Distrital - A.F. Braga João Sousa 

2012/2013
Seniores Nacional 3ª Divisão João Fernando
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Miguel Lopes 
Juvenis Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Domingos Ribeiro (Dimas)
Iniciados Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga João Pedro Ferreira
Infantis Distrital - A.F. Braga Hugo Oliveira
Benjamins Distrital - A.F. Braga Rui Neto

2013/2014
Seniores Distrital Pró-Nacional - A.F. Braga João Fernando Campeão e Vencedor Taça Minho
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Didier Silva
Juvenis Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Domingos Ribeiro (Dimas)
Iniciados Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Armando Emanuel Pinto Campeão
Infantis Distrital - A.F. Braga Hugo Oliveira
Benjamins Distrital - A.F. Braga Rafael Pinto
Traquinas Liga Vale do Ave Rui Neto
Petizes Liga Vale do Ave Francisco  

2014/2015
Seniores Nacional de Seniores João Pedro Coelho
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Edgar Lobo
Juvenis Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Fábio Ferreira
Iniciados Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Dine Mazri
Infantis Distrital - A.F. Braga Frederico Neto
Benjamins A Distrital - A.F. Braga Rafael Pinto
Benjamins B Distrital - A.F. Braga Carlos Ribeiro (kaló)
Traquinas Liga Vale do Ave Luís Guimarães
Petizes Liga Vale do Ave Fábio Ferreira

2015/2016   
Seniores Distrital Pró-Nacional - A.F. Braga João P. Coelho / João Fernando
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Edgar Lobo
Juvenis Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Pedro Ferreira Campeão
Iniciados Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Dine Mazri
Infantis A Distrital - A.F. Braga Frederico Neto
Infantis B Distrital - A.F. Braga Eugénio Carvalho
Benjamins A Distrital - A.F. Braga Carlos Ribeiro (Kaló)
Benjamins B Distrital - A.F. Braga Rui Silva
Traquinas Lúdica Traquinas - A.F. Braga Luis Sousa
Petizes Liga Vale do Ave Hugo Silva

2016/2017
Seniores Distrital Pró-Nacional - A.F. Braga João Fernando / Nelson Silva 
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga João Pedro (Miki)
Juvenis Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Daniel Pacheco
Iniciados Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga João Pedro Ferreira
Infantis A Distrital - A.F. Braga Frederico Neto Campeão
Infantis B Distrital - A.F. Braga Carlos Ribeiro (Kaló)
Benjamins Distrital - A.F. Braga Francisco Coelho
Traquinas Lúdica Traquinas - A.F. Braga Eugénio Carvalho
Petizes Liga Vale do Ave Luís Sousa

2017/2018
Seniores Distrital Pró-Nacional - A.F. Braga Nelson Silva
Juniores Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga João Pedro (Miki)
Juvenis A Distrital 1ª Divisão - A.F. Braga Daniel Pacheco
Juvenis B Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga João Pedro Ferreira
Iniciados Distrital 2ª Divisão - A.F. Braga Frederico Neto
Infantis A Distrital - A.F. Braga Carlos Ribeiro (Kaló)
Infantis B Distrital - A.F. Braga Hugo Silva
Benjamins A Distrital - A.F. Braga Francisco Coelho
Benjamins B Distrital - A.F. Braga José Duarte
Traquinas Lúdica Traquinas - A.F. Braga Armando Emanuel Pinto 
Petizes Liga Vale do Ave Armando Emanuel Pinto
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