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Sonhar com a Pró-Nacional

A
União de Freguesias bracarense 
de Celeirós, Aveleda e Vimieiro 
está em festa. Isto porque uma 
das suas grandes bandeiras des-
portivas está de parabéns. O 

Clube Desportivo de Celeirós celebrou o 
seu 56.º aniversário, em pleno feriado de 
todos os santos. 

Fundado em meados da década de 60 do 
século passado, o CD Celeirós é um dos 
conjuntos mais assíduos na Divisão de 
Honra da AF Braga. Os bracarenses co-
meçaram a construir o seu palmarés na 
temporada 1979/1980, com o CD Celei-
rós a conquistar a antiga II Divisão da AF 
Braga. 

Contudo, desde essa já longíqua con-
quista, os troféus desencontraram-se com 
os adeptos de Celeirós. Já passaram mais 
de 40 anos e o clube nunca mais conse-
guiu erguer um troféu. 

No entanto, engana-se quem pensa que a 
falta de troféus tem significado falta de 
festas e alegrias. O CD Celeirós pertence 

a um grupo restrito e exclusivo de clubes 
que estiveram presentes na primeira edi-
ção da Pró-Nacional AF Braga. 

O clube resistiu na primeira temporada 
nesse escalão, com três pontos de vanta-
gem sobre a zona de descida. Porém, a 
temporada seguinte ditou a descida para 
Divisão de Honra. 

Desde então, o CD Celeirós tem vindo a 
desenvolver-se num projecto pensado a 
longo-prazo, procurando dar um ar da sua 
graça ao longo dos últimos anos. Na últi-
ma temporada, os bracarenses fecharam a 
época na 4.ª posição da série B da Divisão 
de Honra.

História 
Fundado a 1 de Novembro de 1966, o Clube 
Desportivo de Celeirós é uma presença 
constante na Divisão de Honra da AF Braga. 
Os bracarenses contam com duas históricas 
presenças na Pró-Nacional AF Braga, com a 
última a remontar à época 2014/2015. Mais 
histórico que essas presenças só mesmo o 
único título que consta no palmarés do 
conjunto bracarense do CD Celeirós. Na 
temporada de 1979/1980, os bracarenses 
conquistaram a antiga II Divisão da AF 
Braga.

Actualidade 
Actualmente, o CD Celeirós milita na série B 
da Divisão de Honra da AF Braga. O 
conjunto bracarense ocupa um dos lugares 
de acesso à fase de play-off de promoção 
ao principal escalão da AF Braga, tendo um 
dos melhores ataques da competição. A 
competir na Divisão de Honra já há oito 
temporadas, a melhor campanha dos 
bracarenses acabou mesmo por ser na 
época passada. Foi no ano passado que o 
CD Celeirós conseguiu um 4.º lugar na série 
B da Divisão de Honra.

O CD Celeirós 
está de parabéns.  
A cumprir o seu  

56.º aniversário, o clube 
bracarense encontra-se  

na luta pela subida  
à Pró-Nacional AF Braga, 

competição que o conjunto 
já não disputa desde a 

temporada de 2014/2015. 
Único título do clube 

remonta à decada de 80.

Publicidade 
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O
presidente do CD Celeirós, Rui 
Miguel Veiga, garante que uma 
grande prenda para o clube se-
ria o regresso do CD Celeirós 
ao principal escalão do futebol 

distrital bracarense. O dirigente notou que 
o clube tem vindo a estabilizar-se e que 
está pronto para uma nova aventura na 
Pró-Nacional. 

“Temos atravessado um período de esta-
bilização e de reestruturação. Claro que 
temos, e sempre tivemos, o desejo de re-
gressar à Pró-Nacional AF Braga. Penso 

que essa seria uma das belas prendas de 
aniversário para o clube: o regresso à Pró-
Nacional AF Braga”, notou o presidente 
do CD Celeirós, Rui Miguel Veiga. 

Rui Miguel Veiga mostrou-se ainda con-
fiante nas hipóteses do CD Celeirós, ape-
sar de reconhecer a qualidade dos adver-
sários da Divisão de Honra. 

“Temos grandes adversários. Não tenho 
dúvidas que será um campeonato muito 
competitivo. Porém, eu acredito no plan-
tel que temos ao nosso dispor e acredito 
que vamos andar lá em cima”, confessou 
o dirigente.
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“O nosso grande desejo passa 
pelo regresso à Pró-Nacional”

Rui Miguel Veiga  
frisou que o grande sonho 
do CD Celeirós é também 
aquela que seria a grande 

prenda para o clube: o 
regresso à Pró-Nacional.  
O CD Celeirós já não milita 
nesse escalão há já oito 
temporadas, estando na 

Divisão de Honra.

Publicidade 

Rui Miguel Veiga deixou  
ainda especiais agradecimentos 

aos patrocinadores do CD Celeirós  
e também à UF Celeirós, Aveleda e 

Vimieiro.  
“Estamos muito agradecidos  

por toda a ajuda que temos tido. 
Sem esses apoios, a realidade  

do CD Celeirós seria outra 
totalmente distinta”, confessou.
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U
m dos grandes motivos de or-
gulho do CD Celeirós são os 
seus escalões de formação. O 
clube bracarense tem feito uma 
forte aposta no desenvolvimen-

to dos seus jovens atletas e essa aposta já 
tem colhido frutos para o plantel sénior. 

“Neste momento, temos cinco ou seis 
jogadores oriundos dos nossos escalões 
de formação. Gostava que, no futuro, 
conseguíssemos ter uma equipa totalmen-
te produto do desenvolvimento de jovens 
que temos vindo a fazer”, notou o presi-

dente Rui Miguel Veiga. 
O dirigente do CD Celeirós sublinhou 

que o clube tem feito um trabalho de qua-
lidade e expressou o desejo de manter as 
suas equipas nas principais provas. 

“Temos feito um percurso interessante e 
queremos continuar o trabalho de quali-
dade que temos vindo a fazer. Espero que 
consigámos manter as nossas equipas nos 
principais campeonatos distritais da AF 
Braga”, disse o dirigente.

“Temos muito orgulho nos nossos 
escalões de formação”

O desenvolvimento de 
jovens tem sido uma das 
grandes apostas do clube 
bracarense. O CD Celeirós 
tem todos os escalões de 

formação, tendo ainda uma 
equipa de sub-23 a militar 
na I Divisão da AF Braga. 

Esta aposta já está a 
começar a colher frutos.

Publicidade 

O CD Celeirós tem todos 
 os escalões de formação, tendo 
ainda uma equipa de sub-23 a 
militar na I Divisão. Com tantas 
equipas, gerir os treinos é, sem 
dúvida, uma tarefa herculeana  

a nível logístico. “Gerir tanto treino 
tem sido uma dor de cabeça para a 

nossa direcção, mas é uma dor  
de cabeça que temos gosto  

e orgulho em ter”, salientou o 
presidente do clube,  

Rui Miguel Veiga.
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Q
uem também não esqueceu o 
aniversário do clube foi o pre-
sidente da UF Celeirós, Avele-
da e Vimieiro, Carlos Guima-
rães. O edil salientou que a 

freguesia tem um elevado número de ha-
bitantes e que é importante traduzir isso 
para sócios do CD Celeirós..0 

“O CD Celeirós está mais forte e mais 
representativo. A descida à Divisão de 
Honra e estes oito anos nesse escalão fo-
ram necessários para o clube poder esta-
bilizar-se a nível financeiro e reestruturar-
se. Este ano, a direcção do CD Celeirós 
fez uma aposta para a subida à Pró-Nacio-
nal e eu espero mesmo que consigam 
cumprir esse objectivo”, começou por di-
zer o presidente da UF Celeirós, Aveleda 
e Vimieiro, Carlos Guimarães. 

O edil, que é sócio do CD Celeirós há 38 
anos, salientou que o clube tem umas in-

fraestruturas de enorme qualidade, capa-
zes de fazer inveja a clubes que militam 
na Pró-Nacional e no Campeonato de 
Portugal. 

“O clube tem umas infraestruturas de 
enorme qualidade. Sentir-me-ia muito 
grato por ver o clube na Pró-Nacional, 
pois acredito que têm infraestruturas para 
tal. Aliás, pelas infraestruturas, o clube 
devia estar no Campeonato de Portugal, 
pois a qualidade das mesmas é enorme”, 
frisou Carlos Guimarães. 

O presidente deixou ainda uma mensa-
gem de apelo às pessoas de Celeirós. Car-
los Guimarães frisou que a freguesia tem 
um elevado número de habitantes, mas 
que esse número não se traduz em sócios 
do CD Celeirós. O presidente apelou en-
tão a que as pessoas de Celeirós apoiem o 
clube da sua terra. 

“O meu grande apelo e mensagem para 
este aniversário do CD Celeirós dirige-se 
às pessoas da freguesia. Celeirós tem cer-
ca de 3500 habitantes, mas o clube só tem 
cerca de 220 sócios. Penso que falo pela 
própria direcção do clube quando apelo à 
população que se alie ao clube da nossa 
terra. O CD Celeirós precisa de mais só-
cios e temos a população para fazer isso 
acontecer. Vamos unir a freguesia em tor-
no do clube e vamos apoiar o clube da 
nossa terra”, apelou o edil. 

Carlos Guimarães terminou, dizendo 
que a União de Freguesias tem todo o 
gosto em ajudar o clube e que o CD Ce-
leirós merece militar na Pró-Nacional. 

“Da parte da União de Freguesias, o clu-
be pode ter a certeza que teremos sempre 
as portas abertas para os ajudar. Esta fre-
guesia merece ter um clube na Pró-Nacio-
nal e o nosso executivo tem todo o gosto 
em tentar ajudar o clube a atingir esse so-
nho de regresso”, concluiu o presidente 
da UF Celeirós, Aveleda e Vimieiro.

“Celeirós tem de apoiar 
mais o clube da terra”

Carlos Guimarães, 
presidente da UF Celeirós, 
Aveleda e Vimieiro deixou 
uma mensagem de apelo 
às pessoas de Celeirós.  

O edil espera que o 
número de habitantes  
na freguesia se possa 

começar a traduzir  
em sócios do 
CD Celeirós.

Publicidade 
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