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Assunto: União do Nordeste preparado 

A equipa do União Desportiva

torneio que decorrerá entre 15 e 

Para Sário Raposo, treinador do escalão sub

torneio de prestígio, cuja qualidade tem vindo a melhorar de ano para ano, sendo

expetativas para esta edição as melhores, 

refere. 

Este ano, o Priolo Cup assume uma

equipas internacionais, o que

entusiasmados e ansiosos pelo

“Já se vivem momentos de preparação e

Raposo, destacando, também, 

torneio. “Os nossos jogadores demonstra

equipas irão defrontar, e isso é 

Pela experiência nas edições anteriores, Sário Raposo des

uma vez que os jogadores evoluem muito durante os

novos conhecimentos proporcionada pelo conta

“Tudo o que seja partilha de formação é extremamente importante”, saliento

referindo, ainda, o intercâmbio de equipas que o

para aprender novas técnicas de 

Além dos conhecimentos adquiridos em campo

convívio fora dos jogos, entre os jogadores das várias equipas

contribuírem para o desenvolvimento dos atletas a

pessoal.  
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União do Nordeste preparado para o Priolo Cup 2017 

Desportiva do Nordeste já se encontra inscrita na 3ª edição do Priolo Cup

entre 15 e 18 de junho no Campo Municipal do Nordeste.

or do escalão sub-11 do União do Nordeste, “o Priolo

torneio de prestígio, cuja qualidade tem vindo a melhorar de ano para ano, sendo

xpetativas para esta edição as melhores, prevendo-se o sucesso das edições anteriores”, 

riolo Cup assume uma dimensão maior com a presença já confirmada

equipas internacionais, o que, para o treinador, “deixa os atletas do Nordeste mui

entusiasmados e ansiosos pelo início do torneio”. 

“Já se vivem momentos de preparação e de grande entusiasmo na nossa equipa”, disse Sário 

, também, a importância da presença de equipas nacionais e regionais no 

“Os nossos jogadores demonstram uma ansiedade muito grande em

defrontar, e isso é muito positivo”, sublinhou o treinador.  

edições anteriores, Sário Raposo destaca a importância 

os jogadores evoluem muito durante os dias do torneio, através da aquisição de 

proporcionada pelo contacto com as equipas de maior dimensão.

“Tudo o que seja partilha de formação é extremamente importante”, saliento

intercâmbio de equipas que o torneio proporciona como

para aprender novas técnicas de trabalho que podem ser adaptadas às nossas cir

Além dos conhecimentos adquiridos em campo, Sário Raposo refere que 

entre os jogadores das várias equipas, são muito enriquecedores 

desenvolvimento dos atletas a vários níveis, nomeadamente
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edição do Priolo Cup, 

Nordeste. 

“o Priolo Cup é um 

torneio de prestígio, cuja qualidade tem vindo a melhorar de ano para ano, sendo as 

sucesso das edições anteriores”, 

já confirmada de duas 

“deixa os atletas do Nordeste muito 

entusiasmo na nossa equipa”, disse Sário 

equipas nacionais e regionais no 

m uma ansiedade muito grande em saber que 

a importância da competição, 

, através da aquisição de 

equipas de maior dimensão. 

“Tudo o que seja partilha de formação é extremamente importante”, salientou o treinador, 

como sendo essencial 

às nossas circunstâncias”. 

 os momentos de 

, são muito enriquecedores por 

vários níveis, nomeadamente ao nível 


