
Futsal GMDUP 
 
2º Torneio de Futsal Centenário GMDUP 
Queremos agradecer a todas as equipas que estiveram presentes na 2ª 
edição do nosso Torneio de Futsal Centenário GMDUP. A vossa 
participação, colaboração e empenho fizeram deste evento, um dos 
maiores acontecimentos desportivos na nossa região. Aos atletas pelo 
desportivismo, camaradagem e excelente qualidade onde honraram a 
modalidade de FUTSAL que mais uma vez saiu prestigiada. Aos amigos e 
familiares dos atletas pelo colorido e calor que se sentiu na bancada, 
incansáveis no apoio prestado. A todas as entidades que nos apoiaram 
e tornaram possível a concretização deste evento, em particular a 
Casinha da Lasanha, Zantia, Play e JF Azeitão. 
 
Um agradecimento muito especial a todos os pais e familiares dos 
nossos atletas que desde o primeiro minuto se disponibilizaram em 
participar e colaborar no evento só com eles foi possível garantir o 
sucesso da organização deste evento, à direcção na pessoa do Vice 
Presidente que nos garantiu os meios necessários. 

 
Por último aos nossos atletas que honraram o GMDUP e foram 
excelentes anfitriões, com certeza ficarão com este dia memorável 
registado nas suas vidas e certamente o recordarão. 
 
Contamos com todos vós em futuras edições! 
Um abraço 
Secção de Futsal GMDUP 
 

Agradecimentos &Testemunhos 



Ricardo Coelho (Sporting Clube Portugal) 
“Em nome do Sporting Clube de Portugal, venho manifestar publicamente os 
sinceros agradecimentos pelo convite para o vosso torneio. A organização estava 
excelente, as refeições óptimas, e a simpatia e disponibilidade de todo o staff foram 
a cereja no topo do bolo. Obrigado por tudo, e continuem com o excelente 
trabalho!” 
 

João Paiva (Liga Algés) 
“A Liga de Algés agradece publicamente ao GMDUP Vendas de Azeitão, pelo convite 
promovido na participação no II Torneio Futsal Centenário GMDUP 2014, o que 
muito nos honrou e prestigiou. 
Endereçamos também os nossos Parabéns à Organização do GMDUP Vendas de 
Azeitão pelo excelente torneio que nos proporcionou e aos Atletas das equipas que 
participaram e seus Técnicos, aos Pais e Amigos pelo excelente desportivismo e far-
play com que brindaram o evento. 
Um obrigado especial ao Miguel Felicio e ao Artur Filipe ” 
 

Nuno Arrojado (Associação Frassati) 
“Em nome da Associação Frassati e em nome da equipa técnica e atletas do escalão 
de Traquinas os nossos agradecimentos. É de enaltecer como fomos recebidos neste 
dia. Uma palavra de agradecimento ao Miguel Felício, por tudo!!! 
Parabéns pela excelente organização e a todos que colaboraram para que tornasse 
este dia perfeito!!!! 
Uma vez mais OBRIGADO!!!! “ 
 

Treinador Dito (Escola D. João I) 
“Boa noite, 
Em nome do Grupo Desportivo Escola D.João I, quero aqui deixar uma palavra de 
agradecimento pela forma como todos os elementos foram tratados, e pela 
excelente organização do torneio. Um exemplo a seguir.  
Que continuem a fazer deste torneio uma festa de todos. Obrigado.” 
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Associação Frassati 
“"Parabéns à nossa equipa de Traquinas que hoje venceu o II Torneio Futsal 
Centenário do GMDUP após vencer a equipa da Liga de Algés por 1-0. Parabéns a 
todos os membros e apoiantes da nossa equipa pelo êxito alcançado e uma palavra 
de reconhecimento às equipas adversárias e aos membros da organização do 
Torneio pela sua simpatia e grande espírito de acolhimento! Obrigado a todos e 
Força Frassati!“ 

 
André Martins (Casa do Benfica do Montijo) 
Grande torneio que vivemos ontem em Azeitão. 

 
Bruno Coelho (Sporting Clube Portugal) 
“Um grande torneio, com uma excelente organização e com pessoas muito 
simpáticas disponíveis sempre para ajudar. Foi um prazer participar no vosso 
torneio.  
Estão de parabéns pela excelente organização!!  Obrigado” 
 

João Amieiro (Escola D. João I) 
“Mais uma vez uma excelente organização. Estão de parabéns!” 
 

Nuno Marques  (Escola D. João I) 
“Parabéns pela excelente organização - "case study" 
 

Futsal GMDUP 
“Um grande Obrigado ao nosso patrocinador : Casinha Lasanha que teve dos atletas 
e técnicos uma mão cheia de elogios relativamente as refeições que ofereceu para o 
II Torneio Futsal Centenário GMDUP .   
Mais uma vez Obrigado !! 
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Casinha da Lasanha 
Agradecemos os elogios... Quando necessitarem cá estaremos se possível... Bem 
Hajam...” 

 
Pedro Carvalho (Big Surf School) 
“Obrigado pelas fotos e parabéns a organização e a todos os participantes. 
Boas Ondas” 

 
Nuno Francisco (Revista Futebolista) 
Em nome da revista FUTEBOLISTA, esperamos realmente que tudo tenha corrido 
pelo melhor e se assim o desejarem, para o ano podemos voltar a falar para 
prolongar o apoio. 
Além disso, aproveito ainda para fazer uma sugestão. 
Se tiverem hipótese/interesse, podem enviar-nos as fotos das equipas participantes 
para que possamos publicar as mesmas na nossa secção ‘A Minha Equipa’. Que vos 
parece? 

  
Lénia Emilio (Badoca Safari Park) 
Desde já agradecemos a preferência pelo Badoca Safari Park. 
Tivemos todo o gosto em participar na vossa iniciativa. Cá aguardamos a visita dos 
participantes. 

 
Sandra Pais (Mãe de Guilherme Pais, jogador do SLB) 
De volta a "casa", muitos parabéns pela organização, venham mais uns quantos. 

 
Isabel Fernandes (Mãe do Afonso dos Benjamins) 
“Parabéns pela excelente organização e pelo convívio que proporcionaram. 
Obrigada” 
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Teresa Lopes (Mãe do Diogo dos Iniciados) 
“Foi um dia muito bem passado, trabalhoso mas muito divertido. A boa disposição 
dos miúdos e todo o ambiente de camaradagem que se viveu foi muito bom! 
Espero poder voltar a repetir. Parabéns a todos.” 

 
Rogério Rosa (Pai do Manuel (Iniciados) e João (Benjamins) ) 
“Tive o prazer de fazer parte desta equipa que realizou o torneio de Futsal em 
Vendas, a entrega e a dedicação de todos foi exemplar , o modo como as equipas 
convidadas foram dando a sua opinião mostra-nos que fomos enormes. Da minha 
parte o meu agradecimento especial a quem de alguma maneira MAIS trabalhou 
para este invento Ter sido um enorme sucesso. Ao Miguel Cruz , Artur Filipe e 
Miguel Felício.” 
 

Marta Morais ( Mãe do Álvaro dos Traquinas) 
Muitos parabéns a toda a equipa do GMDUP (e aos muitos voluntários).   
Foi um dia em grande para os nossos pequenos! 
 

Vera Pereira (Mãe do João Mendes dos Iniciados) 
Cansativo mas muito gratificante, o sorriso destes meninos tornaram este dia muito 
especial, gostei muito participar, foi um dos dias da minha vida que eu posso dizer 
que fui feliz  ( esquecendo o treçolho) obrigada a todos! 
 

João Marques (Pai do Tomás dos Benjamins) 
Parabéns a todos pelo excelente torneio que organizaram para os nossos 
pequenotes. 
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