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24/02/2017  -  NO  PROXIMO  FINAL  DE  SEMANA  COME A  O  MAIS  TRADICIONAL

CAMPEONATO  N O  PROFISSIONAL  DA  REGI O  METROPOLITANA  DE  CAMPINAS,  A  XVIII

COPA METROPOLITANA DE FUTEBOL - 2017

No  pr ximo  final  de  semana  come a  a  mais  tradicional,  charmosa  e  atraente  competi o  do

futebol  n o  profissional  da  regi o  Metropolitana  de  Campinas.   a  XVIII  Copa  Metropolitana  de

Futebol, que nestes anos mostrou o que h  de melhor do futebol da regi o. Participam as equipes mais

tradicionais  equipes  e,  conseq entemente,  de  grande  capacidade  t cnica  e  que  encantam  os

apreciadores  do  futebol.  Paralelamente  ao  aspecto  t cnico,  a  disciplina   fator  fundamental  para  a

longevidade desta competi o, pois, atos de indisciplinas n o s o tolerados e assim, prevalece o jogo

bem  jogado  onde  os  artistas  dos  jogos  s o  os  atletas.  As  equipes  ir o  buscar  o  titulo  que  vai

demonstrar  a  capacidade  t cnica  e  disciplinar  para  o  reconhecimento  e  respeito  de  todos  os

participantes e aos apreciadores do bom futebol. 

O jogo de abertura da competi o ser  uma demonstra o da capacidade e categoria t cnica de

todo o campeonato. Para tanto, o departamento t cnico quer brindar os amantes do futebol da regi o

com um jogo que tem a ess ncia o futebol.  Ser o protagonistas do espet culo Freski Massas Afah e

Parque Bras lia. O Freski Massas, de Hortol ndia, que pela primeira vez disputa a competi o, montou

uma equipe para fazer bonito na competi o, trazendo para suas fileiras nomes consagrados no futebol

da  regi o  como  Adrianinho,  Rudnei,  Jair,  Acoan,  Pele,  Pepinho,  Davison,  entre  outros.  O  Parque

Bras lia, uma das grandes agremia es de Campinas, com t tulos estadual, regional e municipal, atual

campe o,  com  sua  grande  e  fiel  torcida  traz  em  seu  elenco  o  artilheiro  Tagira,  Indio,  Monguinha,

Lukin o,  Lukinha,  entre  outros.  O  local  da  partida  ser  a  P  E  Antonio  de  Souza,  tamb m conhecido

como Tio Tonho ou Confibra, em Hortol ndia, ap s o empenho do dirigente Adriano Soares, da Afah,

que  n o  mediu  esfor os  para  junto  com  a  Secretaria  de  Esportes  de  Hortol ndia  conseguisse  a

libera o  para  a  data  de  04  de  mar o,  s  15:00  horas,  pra a  esportiva  que  atende  todas  as

necessidades para que os astros desempenhem um futebol vistoso e alegre. 

Assim, todo o cen rio para a grande abertura est  sendo preparado, pois, ser  a certeza de um

grande  espet culo  e  demonstra o  de  cidadania  de  todos  os  participantes.  A  cidade  de  Hortol ndia

aguarda  com  expectativa  esta  partida,  que  contara  com  a  presen a  de  destacados  desportistas  da

regi o,  bem  como,  de  autoridades  que  est o  dando  aquela  cidade  o  desenvolvimento  desportivo  e

administrativo que se fazem necess rio para atender os anseios de todos os cidad os.

Como  se  v ,  os  preparativos  est o  em  sua  reta  final  para  atender  a  todos  que  gostam  do

futebol jogado com dedica o, t cnica e principalmente, com disciplina.
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