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O Exmo. Senhor Luís Miguel Afonso Fernandes, mais conhecido pela alcunha de ‘Pizzi’, nasceu em Bragança, a seis de outubro de 1989.  

Fez toda a sua formação desportiva na cidade de Bragança, onde integrou as formações do FC Mãe d’Água e do Grupo Desportivo de 

Bragança (GDB), equipa na qual militou até ao escalão sénior (onde se estreou com 17 anos).  

Nessa época (2006/07), na qual o GDB disputava a III Divisão Nacional e a Taça de Portugal, o promissor atleta brigantino acabaria por se 

destacar pela sua qualidade e foi transferido para o Sporting Clube de Braga, formação da I Liga. Muito jovem, Pizzi fez uma época na equipa 

de juniores da equipa minhota e foi depois cedido por empréstimo nas duas épocas seguintes ao GD Ribeirão e ao Sp. Covilhã, da II Liga. 

Posteriormente foi cedido ao FC Paços de Ferreira, da I Liga, onde elevou o seu nível de jogo. Tanto que levou o Atlético de Madrid, da Liga 

Espanhola, a contratar o brigantino, na temporada 2011/12. Uma época marcante para o atleta que ajudou os madrilenos a vencer a Liga 

Europa, uma das mais importantes competições internacionais da UEFA. Foi, depois, cedido a Deportivo de la Coruña e ao Espanyol, da I 

Divisão espanhola, antes de protagonizar a transferência mais cara da história do Sport Lisboa e Benfica, o campeão nacional.  

As qualidades ímpares do brigantino levou esse Clube a pagar 14 milhões de euros para adquirir o passe do jogador, naquela que se 

transformou a terceira maior transferência de um clube português. Ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, Pizzi tornou-se bicampeão nacional. 

Títulos aos quais somou, também, duas Taças de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira. Na presente época, Pizzi 

foi distinguido com o prémio de Melhor Jogador da Liga NOS pela sua performance nos meses de outubro, novembro e dezembro. 

Todo este sucesso levou Pizzi à seleção nacional, onde fez a sua estreia diante da seleção do Gabão, jogo no qual marcou um golo. Disputou, 

ainda, mais três partidas internacionais, entre as quais contra grandes seleções como Itália e Holanda. 

A responsabilidade social e cívica está presente na vida de Pizzi, sendo exemplo disso, a realização, em Bragança, de um jogo anual solidário, 

na época natalícia, entre os amigos de Pizzi e do, também, brigantino Arnaldo Pereira, com o objetivo de angariar receitas que revertem, 

integralmente, para instituições de solidariedade de Bragança. 

Assim, ao abrigo dos artigos 16.º e 17.º das Normas de Atribuição da Chave da Cidade e Medalha Municipal, a Câmara Municipal, em 

Reunião Ordinária de 13 de fevereiro de 2017, deliberou, por unanimidade, atribuir, em Cerimónia Pública, a Medalha Municipal de Mérito, 

ao Exmo. Senhor Luís Miguel Afonso Fernandes (Pizzi), como testemunho e reconhecimento do Município, pela força da juventude, de 

humildade, do sentido de dever, da determinação, do orgulho e da generosidade do seu, ainda jovem, percurso de vida, que simbolizam a 

grandeza dos Bragançanos e de forma especial dos jovens, sendo um importante Embaixador deste território. 

 

 

Município de Bragança, 20 de fevereiro de 2017. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Hernâni Dinis Venâncio Dias 


