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ACREDITAR É O PRIMEIRO PASSO PARA VENCER
A TAÇA É NOSSA!
A Taça Distrital de Futsal veio para Vimioso! Falar de Futsal é falar de
um desporto "Príncipe", pois todos sabemos que o desporto "Rei"
continua a ser o futebol. Mostrar ao "Príncipe" que crescer, lutar e
conquistar pode torná-lo, também, "Rei", esteve bem patente nesta
que foi, em nossa opinião a melhor ﬁnal da Taça Distrital Futsal da AF
Bragança dos últimos tempos. O resultado fala por si.
Futsal é desporto, futsal é intensidade, futsal é dedicação, é,
sobretudo, paixão!
Abdicar das nossas vidas, dedicar horas inﬁndáveis a esta modalidade,
voluntariarmo-nos para que esta "família", que também ela abdica de
muito para estar connosco (um agradecimento aos familiares dos
nossos jogadores, em especial aos seus ﬁlhos), se sinta em casa,
torna-nos mais fortes, audazes e capazes de todas as conquistas.

SENTIR O FUTSAL
"Vamos ganhar isto, carai!"
É o coração a falar! Somos todos, a uma só voz, a querer, a lutar, a fazer
acontecer.
Muitos falam de futsal, de resultados, de campeonato, nas páginas dos
jornais, nas rubricas desportivas, mas muito poucos conhecem todo o
trabalho que antecede as vitórias e as derrotas.
À TERCEIRA FOI DE VEZ!
Fomos ﬁnalistas vencidos nas duas épocas anteriores (2018-2019 com
os Pioneiros de Bragança e 2019-2020 com o CSP Vilar Flor), mas só é
ﬁnalista quem merece estar numa ﬁnal. À terceira foi de vez e
trouxemos a taça para nossa casa, VIMIOSO. O mérito é nosso:
jogadores, treinador, direção e apoiantes.

SER AFC VIMIOSO
Ser AFC Vimioso é ser genuíno, humilde e guerreiro. Fizemos história
nesta Final Four.
Esta foi uma grande ﬁnal (4-4 tempo regulamentar, 5-5 após
prolongamento e 7-6 grandes penalidades), com uma grande equipa
que é o CA Mogadouro. Parabéns, a eles, pelo excelente jogo.
Um profundo agradecimento à Câmara Municipal de Vimioso pelo
apoio (ﬁnanceiro e logístico), ao patrocinador oﬁcial Ivo Miguel
Construções, ao nosso fantástico público, aos responsáveis pelo
Pavilhão Multiusos de Vimioso, às equipas de arbitragem, à AF
Bragança, e, por último, e estes serão sempre os primeiros: à nossa
equipa/família desportiva que deram tudo, mas tudo para que esta
conquista fosse uma realidade.
Às equipas que estão connosco nesta modalidade, os votos de muitos
sucessos: festejem as vitórias e aprendam com as derrotas.
A todos, MUITO, MUITO OBRIGADO!
(Diretores: Cristina Miguel, Joana Pires e Rui Fernandes)

A VOZ DA EQUIPA
É com grande orgulho que, em meu nome
e em nome de todo o executivo da
Câmara Municipal de Vimioso, congratulo
o AFC Vimioso pela vitória da Taça
Distrital de Futsal, depois de, no passado
dia 6 de março, ter garantido a vitória
frente ao CA Mogadouro.
À Direção, jogadores, equipa técnica,
adeptos e simpatizantes, endereço os
mais sinceros parabéns, desejando os
maiores sucessos desportivos.
Parabéns, a todos, pela conquista !

"Somos uma equipa aguerrida que, com o andar da época nos
tornamos mais conﬁantes, com personalidade, que isso é que é
importante. Uma equipa que sabe aquilo que quer e tem
demonstrado, durante todos os jogos, daquilo que é capaz."
Rúben Jantarada
"Enorme alegria, depois de duas ﬁnais perdidas, ﬁnalmente, à
terceira chegou a nossa vez! Num jogo extremamente difícil, a
raça que caracteriza Vimioso, este grupo, o querer, o nunca
desistir levou-nos à vitória. Lembrar os que cá passaram, nos
últimos anos, e que continuam a fazer parte da nossa família,
esta vitória também é deles. Agradecimento especial também
aos nossos adeptos que foram a força extra para esta vitória."
Ricardo Ferreira
"Vimioso, mais que uma equipa, uma família. Tudo se resume a
isso, desde a direção aos nossos adeptos. A força que nos leva
a ser campeões é que sabemos que nunca estamos sozinhos.
Quando algo corre mal, desde lesões a derrotas, ninguém nos
deixa ir abaixo. E isso faz-nos acreditar que qualquer vitória é
possível."
Rafael Lopes
"O futsal é mágico e foi provado na ﬁnal o quanto os segundos
são importantes dentro do jogo. Como, também, a emoção que
pode mudar no mesmo espaço de tempo. Sentir toda essa
mistura de sensações no jogo, com esta equipa foi maravilhoso
e a ﬁcha ainda não caiu. Mas merecíamos, não porque
ganhamos, mas pela entrega e dedicação com que cada um
pode contribuir. Só tenho a agradecer pela entrega e união do
grupo e pela oportunidade de defender estas cores."
Clóvis Neto
"Mais do que sentir o Futsal, sentimos a nossa terra, sentimos
Vimioso. Esta conquista não é só dos atletas, é, em grande
parte, do povo de Vimioso, um povo resiliente, que, em nenhum
momento, nos deixou baixar as armas!"
João Morais
"Esta conquista da Taça, depois de anos de frustração e com
duas ﬁnais perdidas, deixa-me extremamente feliz e orgulhoso.
Penso que estava na hora de saborear esta vitória e é isto que
faz tudo valer a pena, os sacrifícios feitos, as horas perdidas. É
a vitória de toda uma estrutura que tem trabalhado bem, de um
coletivo extraordinário que luta e dá tudo em campo, que
acredita e que merece muito. Agora, é hora de festejar esta
conquista e pensar no campeonato, terminando da melhor
maneira possível. Obrigado equipa, obrigado Afc Vimioso!"
Bruno Costa
"Que orgulho pertencer a família Águia Vimioso. É uma família
fantástica onde há muita união, compromisso em concretizar
grandes objetivos. No passado domingo, conquistamos o
primeiro troféu para este grande clube, num jogo muito
complicado onde não éramos favoritos. Mas com muita união,
raça e compromisso saimos de Macedo de Cavaleiros com o
primeiro troféu desta modalidade que será o primeiro de
muitos.1,2,3 Vimioso, Vimioso, Vimioso!"
André Meneses

"Orgulhoso de fazer parte desta família. Troféu muito merecido
por todo o esforço e empenho de toda a gente que faz parte
deste projeto. Tem sido um ano com muitas diﬁculdades e
temos lutado sempre contra elas sem nunca desistirmos.
Gente de muita força!"
Diogo Fernandes
"É muito bom entrar na história do clube com a 1° conquista do
Águia futsal que já há muito era ansiada, e, para mim, é uma
vitória ainda mais saborosa por poder ajudar o clube da minha
terra a atingir esse objetivo. Dizer, também, que o futsal é um
desporto em evolução e devia haver mais aposta nesta
modalidade por parte da associação. Queria, ainda, dedicar
esta conquista às pessoas de Vimioso e a todos os que nos
apoiaram."
Pedro Diz
"Falar da nossa equipa é gratiﬁcante pois foi uma jornada difícil
e muito competitiva. Tivemos muito bons adversários que
também mereciam ganhar mas, com muito esforço e
dedicação, saímos vitoriosos. Agradecer a Vimioso, tanto
dentro como fora do campo, pela conﬁança."
Valdo Chemane
"Sentir este futsal", é uma sensação que não se descreve em
palavras. Quando se está em campo é como se entrássemos
num mundo à parte. Este é o primeiro ano que carrego o
emblema do Vimioso ao peito e que grande peso teve durante a
Final Four, (competição a qual nos propusemos ganhar).
Queria com isto deixar umas palavras de agradecimento à
direção do clube, incluindo treinador que têm sido incansáveis
no apoio que nos têm dado e agradecer, também, ao público de
vimioso que se fez deslocar até Macedo e que foi incansável. É
de realçar a união do grupo gerida pelo capitão Pedro Diz. Por
último, umas palavras para o meu grande amigo e colega Diogo
Fernandes que, se não fosse ele, este ano, possivelmente,
teria pendurado as sapatilhas...Obrigado vimioso por esta
taça!"
Xico Pinto
"É com enorme orgulho que entramos para a história do clube
ao vencer a primeira taça distrital de Bragança. É com enorme
orgulho, também, o facto de vencer pelo clube da terra. Tem um
sabor especial, mais especial se torna quando levanto o troféu
ao lado do meu irmão. Tenho muito orgulho nele e no que já fez
por este clube. Como se costuma dizer "à terceira é de vez". E
foi mesmo! Esta equipa (direção e jogadores) já mereciam esta
conquista há muito tempo e só podemos estar orgulhosos por
todo o trabalho realizado e toda a digressão que o Águia de
futsal teve até à conquista da mesma. Certamente será a
primeira de muitas páginas bonitas que o Águia Futsal vai
escrever ao longo de muitos anos. Temos infraestruturas de
qualidade no concelho e reunimos todas as condições para
fazer mais e melhor. Parabéns Águia FC!"
Miguel Diz

"Vimioso uma equipa trabalhadora e empenhada em
conquistar seus objetivos! Grande união, desde a direção aos
adeptos do clube a dar FORÇA e sempre a torcer e acreditar na
vitória até ao ﬁm!"
João Lobato
"Somos uma equipa com muita garra, que ao longo da
temporada temos vindo a mostrar a nossa qualidade. Este
troféu foi um prémio merecido pelo esforço e dedicação que
cada um de nós impôs neste projeto. Agradecido por fazer parte
desta família."
Sérgio Miranda
"É com enorme orgulho que faço parte deste clube. Tem sido
uma época difícil, com gente nova no futsal, mas com
dedicação e raça tem-se conseguido os objetivos a que nos
propusemos no início de época. Um deles, a presença na Final
Four. Este foi a cereja no topo do bolo, com a conquista da
Taça. Todos juntos, com espírito de sacrifício, levamos o troféu
até à Vila de Vimioso e digniﬁcamos o clube Águia FC."
Paulo Gonçalves (Treinador)

