Segunda-Feira, dia 04 de Fevereiro de 2019

XII Ramo Grande Azores Cup decorre de 18 a 21 de abril
O Ramo Grande Azores Cup decorrerá na Praia da Vitória, de 18 a 21 de abril de 2019, no Campo Municipal Manuel
Linhares de Lima, na Vila das Lajes. Esta 12ª edição conta com a participação de cerca de 420 jovens atletas, oriundos
de 26 equipas de clubes regionais, nacionais e internacionais que irão participar naquela que é considerada a maior
Festa do Futebol de Formação dos Açores.
Clubes como o Sporting Clube de Portugal; Sporting Clube de Braga; Dragon Force Braga; Clube Oriental de Lisboa;
A.D.R.C Os Xavelhas; Clube Desportivo Santa Clara; Águia Clube Desportivo; Grupo Desportivo das Fontinhas; Sport
Clube Lusitânia; Sport Clube Angrense; Sport Clube Praiense; Sport Clube Vilanovense; Boavista Clube Ribeirinha;
Sport Clube Barreiro; AC Connecticut; UC Montecchio Maggiore e o anfitrião, Juventude Desportiva Lajense, irão a jogo
no Campo Manuel Linhares, na Vila das Lajes, com os seus jovens atletas das camadas de formação sub-11 e sub-13.
Segundo o Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, “uma prova desportiva como esta é um
importante contributo para o crescimento do fluxo turístico que se verifica na Praia da Vitória na altura da Páscoa”,
tratando-se já de “uma referência desportiva e turística do nosso Concelho, da Ilha Terceira e dos Açores, albergando
um grande peso para a dinamização económica, social e do desporto de formação”.
O edil praiense evidencia ainda “o meritório trabalho desenvolvido pelo Juventude Desportiva Lajense junto das
camadas de jovens” contribuindo para “que além da formação de bons atletas, se construam também indivíduos com
carácter e com bons valores sociais”. O Presidente da Câmara Municipal recebeu esta segunda-feira, 04 de fevereiro,
no Salão Nobre dos Paços de Concelho, junto com o Vereador com o pelouro do Desporto, Tiago Ormonde, os
responsáveis pela coordenação do Torneio Ramo Grande Azores Cup.
Recorde-se que o Ramo Grande Azores Cup tem sido um dos pontos de atração turística que a autarquia tem vindo a
apoiar, tendo sido inclusive apresentado na edição passada da Bolsa de Turismo de Lisboa, ação que contribuiu, a par
da divulgação pela instituição, para a sua visibilidade regional, nacional e internacional.
O XII Ramo Grande Azores Cup conta com o apoio logístico e financeiro da Câmara Municipal da Praia da Vitória e
com a colaboração do Governo Regional dos Açores.
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