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ASSUNTO: Priolo Cup 2017 já mexe

 

 

A organização do Priolo Cup avança 

novamente no mês de junho, entre os dias 15 e 18 de junho.

Prevê-se que a participação de uma equipa dos Estados Unidos da América seja 

novidade do torneio de futebol infantil

inicialmente apenas com 

equipa do arquipélago da Madeira, mas que logo na segunda ediçã

mais ilhas dos Açores e mesmo ao continente português.

A equipa dos Estados Unidos da América, convidada pela organização do Priolo Cup, 

virá da comunidade nordestense

concretizar-se, enriquecer

agrado o convite que lhe foi 

A terceira edição do Priolo Cup pretende também incluir uma equipa de cada 

associação de futebol dos Açore

participou na segunda edição, para grande satisfação d

Nordeste muito satisfeito por fazer parte d

A nível nacional, o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal foram 

novamente convidados a integrar o 

Futebol Clube do Porto. 

Para a organização do Priolo Cup, a presença das três maiores equipas nacio

torneio de 2017 será motivo 

sua presença emprestará ao torneio.

Para a terceira edição do Priolo Cup, a organização perspetiva um aumento do 

número de participantes, não só pelo acréscimo do número de atletas
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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Priolo Cup 2017 já mexe 

A organização do Priolo Cup avança em 2017 com a terceira edição do evento, 

novamente no mês de junho, entre os dias 15 e 18 de junho. 

se que a participação de uma equipa dos Estados Unidos da América seja 

o torneio de futebol infantil, que o município do Nordeste lanço

inicialmente apenas com a participação de equipas da ilha de São Miguel e uma 

do arquipélago da Madeira, mas que logo na segunda edição se estendeu a 

es e mesmo ao continente português. 

A equipa dos Estados Unidos da América, convidada pela organização do Priolo Cup, 

nordestense radicada naquele país, vindo a sua presença,

enriquecer o torneio. A comunidade emigrante recebeu com muito 

que lhe foi endereçado e mostrou-se muito interessada em participar. 

A terceira edição do Priolo Cup pretende também incluir uma equipa de cada 

dos Açores, mantendo a associação de Angra do 

participou na segunda edição, para grande satisfação do clube, o Barreiro, que saiu do 

muito satisfeito por fazer parte do torneio.  

A nível nacional, o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal foram 

a integrar o Priolo Cup, assim como, pela primeira vez, o 

Para a organização do Priolo Cup, a presença das três maiores equipas nacio

torneio de 2017 será motivo de grande congratulação, a contar com o 

presença emprestará ao torneio. 

Para a terceira edição do Priolo Cup, a organização perspetiva um aumento do 

número de participantes, não só pelo acréscimo do número de atletas

geral@cmnordeste.pt 

a terceira edição do evento, 

se que a participação de uma equipa dos Estados Unidos da América seja uma 

do Nordeste lançou em 2015, 

s da ilha de São Miguel e uma 

o se estendeu a 

A equipa dos Estados Unidos da América, convidada pela organização do Priolo Cup, 

a sua presença, a 

recebeu com muito 

se muito interessada em participar.  

A terceira edição do Priolo Cup pretende também incluir uma equipa de cada 

tendo a associação de Angra do Heroísmo, que 

clube, o Barreiro, que saiu do 

A nível nacional, o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal foram 

Priolo Cup, assim como, pela primeira vez, o 

Para a organização do Priolo Cup, a presença das três maiores equipas nacionais no 

grande congratulação, a contar com o prestígio que a 

Para a terceira edição do Priolo Cup, a organização perspetiva um aumento do 

número de participantes, não só pelo acréscimo do número de atletas, como dos 



técnicos, adeptos, famílias, patrocinadores, e pela quantidade significativa de 

voluntários que apoiam a concretização do evento. 

O formato do torneio passará para quatro dias, novamente com a realização de um 

colóquio de abertura, cujos convidados serão divulgados oportunamente, e de outras 

atividade inerentes à prova. 

Como vem sendo habitual, a terceira edição do Priolo Cup voltará a ser apadrinhada 

por um nome do futebol português, no intuito de que sirva de estímulo e de exemplo 

aos jovens atletas. O nome do padrinho do Priolo Cup 2017 será divulgado assim que 

confirmado.  

O Priolo Cup é um evento que tem grande impacto no concelho do Nordeste, ao 

proporcionar visibilidade ao concelho e ao mexer com o comércio local, concretamente 

com a restauração, o alojamento e outros serviços ligados ao sector.  

 

 

Nordeste, 6 de dezembro de 2016  

 


