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ASSUNTO: Equipa do 1º de Julho d

 

A equipa de sub-11 do Grupo Musical e Desportivo 1º de J

presença no Priolo Cup 2017.

“Os miúdos estão encantados e muito satisfeitos com a oportunidade d

torneio”, disse Fernando Madeira, coordenador da

crianças se divirtam, aproveitem e de

realidade diferente daquela a que

Para o coordenador da equipa de Alcoitão

equipas e atletas, tendo em conta a troca de conhecimento e as novas 

proporcionadas. 

“Há uma evolução muito grande

equipas com maneiras diferentes de jogar e com um leque variado de estilo 

proporciona um crescimento a nível desportivo individual e col

Além dos conhecimentos desportivos, Fernando Made

intercâmbios ao nível pessoal, 

em conjunto estes dias e diverti

acrescentou. 

A equipa do Grupo Musical e Desportivo 1º de Julho de Alcoitão deslocará ao Nordeste 11 

jogadores, acompanhados por dois treinadores, um coorde
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COMUNICADO DE IMPRENSA 

ulho de Alcoitão confirmada para o Priolo Cup 

upo Musical e Desportivo 1º de Julho de Alcoitão já confirmou 

presença no Priolo Cup 2017. 

“Os miúdos estão encantados e muito satisfeitos com a oportunidade de pa

Fernando Madeira, coordenador da equipa, tendo como expetativa

ças se divirtam, aproveitem e desfrutem ao máximo a oportunidade de con

quela a que estão habituados no seu quotidiano”. 

Para o coordenador da equipa de Alcoitão, o Priolo Cup é um torneio fundamental para as 

tendo em conta a troca de conhecimento e as novas 

“Há uma evolução muito grande e uma aprendizagem pela observação, pois convive

equipas com maneiras diferentes de jogar e com um leque variado de estilo 

proporciona um crescimento a nível desportivo individual e coletivo”, sublinha o coordenador.

dos conhecimentos desportivos, Fernando Madeira destaca a importância destes 

nível pessoal, uma vez que “os atletas vão estar em grupo, vão partilhar,

divertir-se, sendo valores fundamentais para o seu crescimento”, 

upo Musical e Desportivo 1º de Julho de Alcoitão deslocará ao Nordeste 11 

acompanhados por dois treinadores, um coordenador e um delegado.

Nordeste, 23 de março de 2017  

geral@cmnordeste.pt 

 

lho de Alcoitão já confirmou 

e participar neste 

equipa, tendo como expetativa “que as 

sfrutem ao máximo a oportunidade de conhecer uma 

fundamental para as 

tendo em conta a troca de conhecimento e as novas aprendizagens 

, pois convive-se com 

equipas com maneiras diferentes de jogar e com um leque variado de estilo de jogo, o que 

etivo”, sublinha o coordenador. 

a importância destes 

tar em grupo, vão partilhar, viver 

para o seu crescimento”, 

upo Musical e Desportivo 1º de Julho de Alcoitão deslocará ao Nordeste 11 

gado. 


