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Nos passados dias 10, 11, 12 e 13 de Junho a Escola de Futebol da Associação
Desportiva de Esposende
participou em
diversos Torneios com todas as suas Equipas. No feriado de quinta-feira, 10 de Junho, a
equipa de Infantis participou e venceu o
Torneio de Futebol de 7 do Águias de Serpa Pinto
, que se realizou em Fão e contou com a presença do FC Marinhas, CF Fão e Chafé. No dia 11
e 13, foi a vez de atletas de 98 e alguns de 99 participarem no excelente
6º Torneio Internacional de Fiães
que se realizou em Fiães - Concelho de Santa Maria da Feira (Estádio do Bolhão). Esta equipa
defrontrou formações como o Fiães, Boavista, Salgueiros, Alondras (Espanha).

O dia 12, Sábado, foi também de enorme actividade, para além do Torneio de Minis, que se
realizou no nosso Estádio, participamos no
Torneio do Realense FC
, em Braga, com uma equipa de atletas de 99 e outra de 2000.

Com tanta actividade, ainda nos foi possível participar com duas equipas (2002 e 2001) num
dos melhores torneios de Futebol Infantil do Norte do País, o Guimarães Cup, promovido pela
Escola de Futebol "Os Sandinenses" nos dias 12 e 13 de Junho. As nossas equipas jogaram
contra equipas como o Benfica, Sporting, Bragafut, Freamunde, entre muitas outras. Neste
torneio destaque para a equipa de 2002 que alcançou um excelente 4º lugar.
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Todas as nossas equipas alcançaram excelentes prestações nos diversos torneios. O mais
importante foi sem duvida a possibilidade de poderem participar em torneios de qualidade e
defrontarem excelentes clubes/escolas de futebol.

Mais uma vez, os pais disseram "PRESENTE" e deslocaram-se em grande número a
todos os locais. Sem a sua participação, apoio, entusiasmo e colaboração nada disto
seria possível. O nosso muito Obrigado!
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