
Uma estrela discreta 

Márcio Mossoró é considerado um dos principais nomes do Braga, clube que mais 

cresce em Portugal, mas procura ser humilde, discreto e caseiro 

Qual estereótipo de um jogador de futebol? Roupas folgadas, brincos, colares, muita 

marra, pouca cultura, falas com muita gírias e cercado de “maria chuteiras”? É mais ou 

menos por aí. Mas esqueça tudo isso: vamos falar agora de Márcio Mossoró. 

Com um comportamento discreto, humildade, avesso a baladas, evangélico e sem 

roupas típicas de jogador, ele dificilmente seria apontado por quem não o conhece 

como atleta de futebol, pois procura fugir ao máximo do estilo “boleirão”. 

Além disso, não se atraiu pelas inúmeras “maria chuteiras” que o procuraram por 

conta da fama. Ele é casado com a namorada da juventude, que conheceu bem antes 

da fama e do prestígio que hoje possui. Com a esposa Alline, possui um filho: Nikolas, 

de cinco anos, a quem Márcio dedica a maior parte de sua atenção diária. 

“Meu maior lazer é estar com meu filho”, resume o jogador, revelando que a saudade 

aperta em dias de partidas em que tem concentração ou viagens. “Ligo de vez em 

quando para ele, se não ele chora. Eu também fico muito sentido”, confessa. 

Apesar de toda essa humildade que possui, ele é visto como algo acima de uma pessoa 

normal pela torcida do Braga, clube que defende há quatro anos. O futebol português 

sempre teve uma linha divisória muito clara. De um lado, ficavam os três times que 

tem chances de título (Porto, Benfica e Sporting de Lisboa), do outro lado o resto dos 

clubes.  

Mas o Braga, que era visto como um pequenino há cerca de dez anos, quebrou esse 

parâmetro justamente nos últimos quatro anos, ultrapassando o Sporting de Lisboa 

em resultados e se estabelecendo no grupo dos melhores clubes de Portugal. Além 

disso, participou de duas edições da Liga dos Campeões nos últimos três anos, 

competição que o clube nunca havia participado em seus noventa anos de história.  

E Márcio Mossoró é um dos poucos remanescentes desde o início dessa reviravolta. 

Sendo assim, seu nome é gritado intensamente nos jogos. Pela cidade, onde ele passa 

são pedidos inúmeros autógrafos e fotos. Além disso, recebe diversos convites, por 

todas as partes. 

E, em meio a essa fama e prestígio, o jogador diz “tentar levar uma vida normal” e 

explica esse reconhecimento de forma simples. “Não é nada demais, sou uma pessoa 

normal. Como o Braga mudou muito nesses últimos anos, é normal que o povo me 

reconheça. Mas isso não quer dizer nada. É normal no mundo do futebol”, justifica, ao 

ser perguntando se sente famoso no País. 



Essa simplicidade também é vista no dia-dia do Sporting Braga. Ele é conhecido por ser 

um jogador que integraliza o grupo, não procura problemas e é muito esforçado. Além 

disso, está sempre avesso a brigas. 

Para Marquinhos Mossoró, irmão mais velho do jogador, e que o visitou entre outubro 

e novembro, Márcio Mossoró é tão tranquilo que precisa se impor um pouco mais. 

“Ele é muito bonzinho, sorridente. Mesmo que esteja achando ruim alguma coisa, ele 

procura evitar atritos. Sempre falo para ele se impor um pouco mais, pois no mundo 

do futebol existe muita gente querendo tirar proveito de pessoas assim. Ele tem que 

mostrar suas opiniões, saber dizer não em algumas coisas”, aconselha o irmão, que 

atualmente trabalha como gerente de futebol (está sem clube) e já jogou em vários 

clubes do futebol brasileiro. 

Em Braga, Mossoró inclusive já passou por situações como nitidamente pagar preço 

por produto/serviço bem maior do que deveria, porque as pessoas se aproveitaram do 

fato de se tratar de um jogador famoso. “Tem que dizer não uma hora dessas e ponto 

final”, reclama Marquinhos Mossoró. “E no time que joga, tem que aproveitar o seu 

prestígio para opinar nas diversas situações. Fazer com que a idolatria se torne 

também liderança”. 

O presidente, a torcida e o treinador 

Para o presidente do Braga, António Rodrigues, Márcio Mossoró é “um jogador 

invendável e inegociável”. A torcida o define como mito e canta frequentemente o 

grito “E ninguém para o Mossoró, ia, ia, ô”. Mas para o treinador José Peseiro, que 

chegou no início da temporada, trata-se apenas de um bom reserva. 

O jogador se acostumou a ser considerado insubstituível desde que chegou ao Braga. 

Seu status de meia titular, dono da camisa 8, sempre foi praticamente inquestionável. 

Entretanto, desde a derrota para o Cluj, clube romeno, em setembro, o atleta se 

tornou reserva na equipe de José Peseiro. 

O treinador, por enquanto, vem mantendo o prestígio com a diretoria do clube, mas a 

opção de colocar Márcio Mossoró no banco de reservas tem causado muitos 

questionamentos por parte da torcida. 

A segunda derrota de virada para o Manchester United, que pode ter sido decisiva 

para a não classificação do time na Liga dos Campeões, pesou bastante para as críticas 

ao técnico. E o assunto Mossoró é o número 1 nas reclamações. Na segunda partida 

diante do Manchester, em que o time estava vencendo por 1 a 0 e deixou os ingleses 

marcarem três gols nos 12 minutos finais, os xingamentos pedindo Mossoró eram 

intensos. Teve gente até que tentou jogar objetos no treinador, algo incomum na 



Europa. A entrada dele só aconteceu depois do segundo gol do Manchester, aos 38 

minutos do segundo tempo. 

Mossoró, como de hábito, procura evitar polêmica, mas não entende os motivos que 

fazem o técnico optar por colocá-lo no banco de reservas, já que tem sido considerado 

o destaque da equipe em algumas partidas em que é titular e ainda foi escolhido o 

melhor jogador do país em março deste ano, pelo Sindicato dos Jogadores 

Profissionais de Futebol. O Sindicato é o órgão português que gere diversas questões 

da carreira dos jogadores do país e faz uma importante premiação mensal, para 

escolher os destaques. 

No mesmo de março, o Jornal Público, um dos mais populares e respeitados de 

Portugal, descreveu a importância do mossoroense na edição do dia 27 do referido 

mês. “Um lance em que a inteligência de Mossoró esteve ao serviço do futebol. O 

brasileiro leu rapidamente a situação e, quando se esperava que parasse a bola no 

peito, optou por um cabeceamento, que teve a virtude de sobrevoar toda a gente e 

acabar dentro da baliza. A partir daí, o Sp. Braga estava na situação em que se sente 

normalmente mais confortável e o segundo golo não demorou, fruto de uma 

assistência primorosa de Mossoró”, publicou o diário após a vitória do Braga por 2 a 1 

sobre o Acadêmica de Coimbra, que colocou a equipe na liderança do Campeonato 

Português pela primeira vez na temporada 2011-2012. 

“Acredito que posso contribuir, como sempre fiz, desde que cheguei ao Braga, mas a 

decisão final é do treinador”, comenta o jogador, não escondendo, porém, uma certa 

frustração com o banco de reservas. “O que mais estranhei foi que ele me disse que 

sou o jogador mais importante da equipe e depois me coloca no banco nas principais 

partidas”, estranha. 

O meio-campista já estava cogitando deixar o Braga, antes do início da temporada 

vigente. O objetivo inicial é retornar ao Brasil, mas ele possui contrato até 2014 e o 

presidente não aceita liberá-lo sem o pagamento da multa rescisória, de 15 milhões de 

euros. 

O banco de reservas é um fator que intensifica esse desejo, mas a liberação não é algo 

tão simples. “O presidente é taxativo em dizer que sou inegociável e que não me deixa 

jogar em outro clube português. Para outro país, ele não é tão inflexível, mas só aceita 

se pagar a multa integral”, comenta Márcio Mossoró. “Outro dia um clube chegou 

oferecendo dois milhões e o presidente não aceitar conversar”, complementa. 

Mas o desejo de sair não chega a ser intenso. Ele se sente muito a vontade na cidade e 

no clube. Além disso, tem como meta a conquista de um título oficial, já que a equipe 

ficou inúmeras vezes ‘no quase’. “Já fomos vice da Liga Europa e do Campeonato 

Português, mas chega de tanto vice. Quero mesmo é conquistar um título pelo Braga”, 

confessa. 



A torcedora do Braga Jéssica Miranda resume a importância de Márcio Mossoró para o 

clube. “Sem dúvida um dos melhores jogadores da história do grande Sporting Clube 

do Braga, adorado por todos os adeptos braguistas e muito elogiado pela imprensa 

portuguesa. “E ninguém para o Mossoró, ia, ia, ô” é a música mais cantada no estádio 

quando o Braga joga, é a maneira que os torcedores mostram a insatisfação com a 

ausência constante do jogador Márcio Mossoró em campo. Tal manifestação mostra 

que este grande jogador ganhou o coração de muitos com o valor futebolístico que 

mostrou no Braga durante os últimos quatro anos. Os torcedores devem ao Mossoró 

um grande respeito por todas as conquistas nunca antes conseguidas, e também pelo 

próprio respeito que agora todos os outros times têm por nós, tratando-se de um 

verdadeiro Guerreiro do Minho (província onde fica localizada Braga) e que todos 

esperam continuar a dar alegria e orgulho”, disse a torcedora, agradecendo em 

seguida a oportunidade de poder falar sobre o ídolo. 

Roupeiro define: “Ele merece uma estátua” 

A humildade de Márcio Mossoró é percebida na ação dele na vida do garoto Marcos 

Heronildes, então roupeiro do Baraúnas. Márcio realizou treinos no time de Mossoró, 

durante as férias do meio do ano e percebeu o esforço do rapaz. Com isso, conseguiu 

uma vaga para o jovem no Braga. E Marcos, de 19 anos, foi acolhido na casa do ídolo, 

onde recebeu um quarto próprio e bastante confortável. 

“Ele estava lá nos treinamentos do Baraúnas, aí percebeu que eu tratava bem os 

jogadores, que me esforçava para conservar as chuteiras de todos eles. Daí, começou a 

dizer que ia me levar para o Braga, mas eu pensava que era brincadeira. De repente, 

ele mandou eu tirar meu passaporte e depois enviou as passagens. Fiquei sem 

acreditar”, conta o rapaz. 

Antes de conhecer pessoalmente Márcio Mossoró, o roupeiro diz que tinha uma 

admiração por ele, além de ter amizade com os três irmãos do jogador, já que todos 

passaram pelo Baraúnas. Pedrinho joga no Leão desde 2010, Zezinho é gerente de 

futebol e já realizou outras funções no clube nos últimos cinco anos e Marquinhos 

jogou no Tricolor ano passado. 

E Marquinhos, como é conhecido o roupeiro do Braga-B, conta que Márcio Mossoró o 

trata como um filho. O jogador não faz diferenciação no tratamento entre o roupeiro e 

o restante da família, além de não exigir que o jovem use o dinheiro que recebe para 

gastar em casa. 

“Acho que é muito difícil nos dias de hoje, alguém pegar uma pessoa já criada e levar 

para sua casa, para morar com sua família. Então, eu só tenho a agradecer por demais 

a esse tratamento que eles têm comigo. Márcio e Alline são meus pais aqui e Nick meu 

irmão. Nunca imaginei conhecer pessoas tão maravilhosas em minha vida”, comentou. 



Marquinhos confessa: não imaginava que Márcio Mossoró contava com tanto respeito 

e fama em Portugal. Segundo ele, todos conhecem bastante o jogador na cidade de 

Braga e, quando o atleta é visto nas ruas, causa euforia aos torcedores. Por isso, é 

comum que o jogador seja parado para fotos e autógrafos no dia-dia. 

“Eu nunca imaginei que ele tivesse tanta moral aqui em Portugal. Ele é muito famoso e 

tem credibilidade total com o presidente do Braga. É um jogador que vai ficar marcado 

eternamente na história do clube. Na sala de troféus, tem foto dele. Em todo lugar tem 

foto dele. Merece que façam uma estátua, pois é o maior ídolo do clube”, comentou 

Marquinhos, que vai retornar ao Baraúnas no final do ano. “A situação financeira para 

roupeiro aqui, já que sou do time B, não é muito diferente do Baraúnas, que agora vai 

melhorar, porque vai jogar a Série C. Então, eu vou voltar, mas a experiência está 

sendo incrível. Só tenho que agradecer a Márcio Mossoró por essa oportunidade”, 

declarou, lembrando sobretudo a oportunidade ter conhecido Cristiano Ronaldo. 

Márcio não se profissionalizou em Mossoró 

A passagem de Márcio Mossoró pelos campos de Mossoró foi muito pequena. Ainda 

juvenil, o jogador foi levado da Escolinha do Israel, localizada no bairro do Alto São 

Manoel, para o Ferroviário, clube da cidade de Fortaleza. No Ferrão, se profissionalizou 

aos 18 anos, em 2001. Depois ainda atuou pelo Santa Catarina, clube que disputava a 

segunda divisão do Campeonato Catarinense. 

Nos campos de Santa Catarina chamou a intenção de empresários, que o levaram ao 

Paulista de Jundiaí-SP ainda em 2002. Como era jovem, o jogador teve poucas 

oportunidades no início da passagem pelo clube. Entretanto, surgiu de vez no 

momento mais importante. Transformou-se na referência do time na Copa do Brasil de 

2005, em que o Paulista se tornou campeão. 

“O Fluminense já se sentia campeão, porque ia enfrentar um time pequeno na final. As 

faixas já estavam prontas para os jogadores deles, mas a festa foi feita pelo Paulista, 

que tinha um time muito preparado e coeso”, lembra Márcio Mossoró, que saiu 

levantado pelos companheiros de time, após o título, e era o craque e capitão da 

equipe. 

O jogador recebeu inúmeras propostas, devido ao sucesso. Ele aceitou a oferta do 

Internacional. Em Porto Alegre, Márcio Mossoró esteve entre 2005 e 2008. Mossoró 

não se firmou como titular, mas era sempre um jogador útil. Em dois anos, atuou em 

58 partidas e marcou cinco gols, além de ter conquistado a Libertadores em 2006 e a 

Recopa Sul-Americana em 2007.  

No final de 2006, ficou fora da relação dos convocados para o Mundial Interclubes, que 

foi vencido pelo Colorado. Essa exclusão arruinou a relação entre o jogador e o técnico 



Abel Braga. Por isso, o atleta foi emprestado depois de seis meses ao Marítimo, de 

Portugal. 

O Marítimo foi o quinto colocado no Campeonato Português de 2007/2008 e o jogador 

foi o grande destaque da equipe. Como o Marítimo não possuía dinheiro suficiente 

para comprá-lo junto ao Internacional, o Braga entrou na negociação e adquiriu o 

atleta por quatro anos, para o início de um projeto de revolução do Braga, que havia 

sido apenas o oitavo colocado na temporada anterior. 

Márcio teve alguns problemas de contusão em seu início no Braga, mas se recuperou e 

se firmou como um dos ídolos do clube e líderes do projeto, que está funcionando. E 

como está funcionando! 

Últimas jogadas serão pelo Baraúnas 

O fato de nunca ter jogado em Mossoró intensifica o desejo do atleta em defender a 

camisa do seu time do coração: o Baraúnas. Márcio não esconde que é torcedor 

fanático da equipe e inclusive acompanha todos os jogos que pode, ao lado do filho 

Nick e do ex-roupeiro leonino, Marcos Heronildes. 

“Nick já é Baraúnas apaixonado. É paixão de pai para filho”, brinca Márcio Mossoró. 

A família de Márcio Mossoró é tradicionalmente tricolor. É uma prova dessa ligação 

com o Baraúnas é que o pai deles, seu Geraldo, chegou a se dizer envergonhado com o 

filho mais velho, Marquinhos Mossoró, porque ele optou em jogar no rival Potiguar, 

depois de ter sido pouco aproveitado no Tricolor, em meados da década de 90, no 

início da carreira de Marquinhos. 

“Para ele, não importava se eu tivesse jogando ou não. O que ele queria mesmo era 

que eu ficasse no Baraúnas para sempre”, comenta Marquinhos. 

Seu Geraldo, porém, ficou mais aliviado porque Marquinhos esqueceu a mágoa do 

Baraúnas e encerrou a carreira no clube em 2011. O pai deles ainda pode festejar o 

Tricolor torcendo também pelos filhos, já que Zezinho e Pedrinho continuam 

trabalhando no Leão. Zezinho segue como gerente de futebol e o meio-campista 

Pedrinho tem contrato até 2014. Agora, é só esperar alguns anos e ver Márcio com a 

camisa do Baraúnas. 


