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A decorrer nos dias 24 e 25 de Maio, no Pavilhão Acácio Rosa (Restelo, Lisboa), o Campo de
Treinos organizado pela Players1st/ Campos MVP em parceria com Os Belenenses
Basquetebol,

escolherá um conjunto de atletas para bolsas em escolas nos Estados Unidos, Inglaterra,
Canada, Itália e Irlanda.

A Players1st é uma empresa de agenciamento desportivo com trabalho desenvolvido em
diferentes países europeus. A sua equipa é liderada por Dermot Russell, antigo jogador
profissional e agente licenciado pela FIBA. Com mais de 20 anos de experiência, a equipa da
Players1st atua em diferentes áreas, como o recrutamento de jogadores para equipas
profissionais e academias, organização de campos para jovens talentos e para candidatos a
profissionais.

O outro organizador é o Campos MVP , associação que tem vindo a aumentar o seu número
de atividades, para além dos tradicionais campos de verão organizados no sul do país. O
Campos MVP
valoriza os jovens praticantes de basquetebol, formando-os também em temas relacionados
com a nutrição, a educação física e a prevenção de lesões. Nuno Tavares, o seu responsável
técnico, tem vindo também a desenvolver diversas iniciativas de divulgação dos seus princípios
pelo país, depois de ter estado, na última época, ao serviço da Universidade de Northwood e
do Trinity High School no Texas, Estados Unidos, sendo que na presente época é o treinador
principal da equipa sénior do Belenenses.

Na edição do ano passado o evento colocou 12 jogadores portugueses a estudar e competir
em países como a Inglaterra e a Itália, através de bolsas de estudo totais e/ou parciais.

Este ano, e devido ao enorme sucesso do ano passado, irão estar disponíveis 117 BOLSAS
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DE ESTUDO
totais e/ou parciais à disposição para os atletas que forem selecionados, entre as idades de 15
e 19 anos de ambos os sexos.

Para a edição deste ano, o valor de inscrição será de 75 euros mas este valor será devolvido
caso o atleta não seja escolhido para receber uma oferta de uma bolsa total/parcial.

Para saber as academias/escolas/universidades com bolsas para atribuir e modo como se
pode inscrever no evento, clique no seguinte link

Para qualquer informação envie um email para info@camposmvp.com
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