
A ESTA HORA JÁ DECORRE, NO ÂMBITO DA SEGUNDA EDIÇÃO DO PRIOLO CUP, O COLÓQUIO DESTE TORNEIO,
ESTE ANO COM O TEMA ‘AS COMPETÊNCIAS DO DESPORTO: AQUÉM E ALÉM DO TREINO’. 
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QUEM TEM MAIS
LIKES, GANHA!

Já começou o concurso de foto-
gra�a na página do Facebook do 
Priolo Cup! A equipa cuja foto 
conquistar mais likes será a ven-
cedora.
PARTICIPA JÁ!

www.priolocup.com
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E A ESTA HORA JÁ SE DEBATE
‘AS COMPETÊNCIAS DO DESPORTO’ NO NORDESTE!

O presidente da Câmara do Nordeste 
recebeu esta tarde as equipas de fora 
da ilha de São Miguel que vão integrar a 
segunda edição do Priolo Cup. 
O torneio infantil de sub-11, a decorrer 
durante este �m-de-semana (de 17 a 
19 de junho), conta com a participação 
de 16 equipas, sendo quatro de fora da 
ilha e as restantes da Associação de 
Futebol de Ponta Delgada.
Do continente português, estarão pre-
sentes o Sporting Clube de Portugal, o 
Sport Lisboa e Ben�ca, o Criamar e a 
Associação Clube de São Vicente, 
ambas do arquipélago da Madeira, e o 
Sport Clube Barreiro, da ilha Terceira.
Na receção ao padrinho e às equipas, o 
presidente da Câmara do Nordeste, 
Carlos Mendonça, disse estar satisfeito 
com a abertura da segunda edição do 
Priolo Cup a equipas de fora de São 
Miguel, além do concelho de São Vicen-
te, da ilha da Madeira, que participou na 
primeira edição, procurando com isto 
enriquecer a troca de conhecimentos e 

de experiências entre os atletas.
No total, o Nordeste recebe este 
�m-de-semana cerca de 350 pesso-
as, entre atletas e dirigentes despor-
tivos, juntando-se às equipas muitos 
familiares, tanto da Madeira como da 
ilha Terceira e do continente portu-
guês, que encheram por completo a 
oferta de alojamento do concelho, 
prevendo-se também grande movi-
mento na restauração. 
Para o município do Nordeste, promotor 
do evento, “o Priolo Cup pretende preci-
samente atrair visitantes ao Nordeste e 
obter retorno para o comércio local, con-
ciliado com a festa do desporto e o 
bem-estar das crianças”, disse Carlos 
Mendonça na Receção realizada esta 
tarde nos Paços do Concelho. 
A segunda edição do Priolo Cup tem 
também o apoio na organização da 
Associação dos Veteranos de Nordeste, 
do União Desportiva do Nordeste e da 
Dupladp Açores. 

Neste colóquio, a moderação estará a 
cargo de Pedro Moura, antigo jornalis-
ta e agora deputado no Parlamento 
dos Açores. “Atualmente é reconheci-
do que o desporto é um dos fatores 
que concorre para a formação das 
crianças e jovens sendo elemento 
estruturante da sua personalidade e 
determinante no seu crescimento psi-
comotor”, começou por referir, defen-
dendo ainda que “é nas idades mais 
jovens que devemos procurar incutir o 
gosto pelo desporto e consequente-
mente a aquisição de hábitos de vida 
saudáveis”.
Mónica Jorge, diretora para o Futebol 
Feminino da Federação Portuguesa 
de Futebol, será um dos oradores 
desde colóquio e abordará precisa-
mente ‘O Desenvolvimento do Futebol 
Feminino vs Seleções Nacionais Femi-
ninas – Realidades, Estratégias, Dinâ-
micas e Constrangimentos’. “Sendo o 
futebol o desporto número um do 
nosso país, cada vez mais o género 
feminino é adepto da modalidade”, 

constatou. “A�nal todos nós, homens 
e mulheres, somos ‘adeptos’ de algum 
desporto ou ‘fãs’ de algum atleta e o 
futebol feminino não deixa de ser 
uma vertente desportiva como todos 
os outros, a qual cada tem cada vez 
tem mais adeptos em todo o Mundo”, 
precisou sobre o tema.  
André Seabra, da Faculdade de Des-
porto da Universidade do Porto, já 
entrevistado no âmbito desta news-
letter, irá abordar a importância do 
desporto na aquisição de um estilo de 
vida saudável. A ele e a Mónica Jorge 
juntar-se-ão ainda João de Deus, trei-
nador da equipa B do Sporting CP, 
André Branquinho, do Clube Operário 
Desportivo, e Hugo Pacheco, do Santa 
Clara Açores Futebol SAD.
João de Deus falará sobre a ‘Otimiza-
ção do Rendimento no Sporting CP’, já 
que há “um mundo de aspetos que 
devem ser trabalhados para uma 
equipa estar preparada”. André Bran-
quinho irá dar o seu testemunho 
enquanto treinador regional num cam-

peonato nacional, focando “as di�cul-
dades na época desportiva” por traba-
lhar numa equipa insular. “Na minha 
opinião, era importante de�nir o que a 
Região pretende para os clubes que 
estão nestes campeonatos, qual o 
motivo de estarmos a participar 
nestes campeonatos, se estas equi-
pas promovem a Região, se há retorno 
da participação destas equipas”, 
deixou no ar.
Hugo Pacheco, na sua intervenção 
sobre a importância de uma equipa 
pro�ssional de futebol na Região Au-
tónoma dos Açores, falará sobre a 
importância da atividade pro�ssional 
para a otimização da atividade des-
portiva, a necessidade de promover o 
desenvolvimento desportivo em obje-
tivos de longo prazo e o acesso ao 
retorno efetivo da indústria desporti-
va com valorização e promoção da 
marca, para além do papel para a pro-
moção dos Açores lá fora.

RECEÇÃO DAS EQUIPAS DE FORA
QUE INTEGRAM A 2ª EDIÇÃO DO PRIOLO CUP 
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CANAL SPOTAZORES

https://www.youtube.com/c/spotazoreslive

Dia 17• https://youtu.be/oXEvVvKdeLI

Dia 18• https://youtu.be/RMNwhreOgTU

Dia 19• https://youtu.be/ukbDvuSj0g4

ANDRÉ SEABRA MÓNICA JORGE JOÃO DE DEUS PEDRO MOURA HUGO MELO ANDRÉ BRANQUINHO

priolocup@gmail.com

ÁRBITRO INTERNACIONAL
MARCO FERREIRA
E MÓNICA JORGE
NO PRIOLO CUP 
O presidente da Câmara Municipal 
do Nordeste recebeu nos Paços do 
Concelho o árbitro internacional 
Marco Ferreira, que apadrinha pelo 
segundo ano o Priolo Cup, e Mónica 
Jorge, da Secção Portuguesa de 
Futebol Feminino. 
Mónica Jorge é convidada do coló-
quio que abre a segunda edição do 
Priolo Cup, a ter lugar hoje ao serão, 
onde falará da “Nova Realidade do 
Futebol Feminino”.
No livro de honra do município do 
Nordeste, Mónica Jorge deixou pala-
vras de incentivo ao futebol femini-
no, deixando votos de que o Priolo 
Cup seja também o impulso para 
grandes projetos nesta área, e para 
que “o futuro desportivo no conce-
lho do Nordeste seja hilariante e o 
desporto federado uma realidade 
cada vez maior”.
O árbitro do Priolo Cup, Marco Ferrei-
ra, participa pela segunda no torneio 
infantil de sub-11, contribuindo a 
sua presença para enriquecer o 
torneio de futebol infantil, à seme-
lhança do que já faz no concelho 
irmão do Nordeste, no concelho de 
São Vicente, na Madeira.
Recebido nos Paços do Concelho, 
Marco Ferreira agradeceu ao municí-
pio do Nordeste o acolhimento 
afável que lhe tem prestado o con-
celho, desejando ao Priolo Cup 
“muito sucesso e que consiga colo-
car um sorriso na cara das crianças”.  
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