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DR. ALCIDES – DEDICAÇÃO E AMOR AO FUTEBOL DO 
CLUBE NÁUTICO DE SETE LAGOAS

Há pessoas que, sem muito esforço, mas com muita dedicação e 

amor, marcam momentos, esportes e fazem história por onde 

passam.

Alcides Costa Filho, Dr. Alcides, é uma dessas pessoas! 

Com extrema simpatia e dinamismo, é um grande incentivador e 

admirador do futebol, principalmente dentro do Clube Náutico de 

Sete Lagoas.

Ao longo de anos de dedicação ao Esporte, podemos afirmar que Dr. 

Alcides é, com certeza, um dos maiores nomes do futebol amador 

de Sete Lagoas, e uma pessoa que tem de todos os jogadores, 

representantes de times e torcedores o mais profundo respeito e 

reconhecimento por onde passou e ainda passa.

Zagueiro dos melhores, sempre jogando duro, mas leal, “Cartola” 

dedicado, Dr. Alcides passou por todas as categorias dos 

Campeonatos de Futebol do Colosso Campestre, com equipes de 

ponta em todas as passagens, investindo seu tempo e dedicação, 

até hoje, à formação de ótimas equipes, mas com a priorização à 

amizade e companheirismo.

Campeão por diversas vezes no Clube, dedicado organizador, Dr. 

Alcides nunca ficou fora de qualquer dos campeonatos organizados, 

por todas as Diretorias que passaram pelo Clube.

Por sua história de amor e dedicação ao Futebol, chegou a vez da 

Diretoria RenovAção agradecer a esse grande ser humano, a essa 

pessoa que fez e faz dos campeonatos do Clube Náutico um sucesso 

a cada ano.

A hora é de homenagem, e em 2018, reconhecendo e agradecendo 

a esse grande incentivador, a Diretoria RenovAção aprovou a 

denominação do mais disputado campeonato de futebol amador de 

Sete Lagoas como Campeonato Oficial de Futebol Alcides Costa 

Filho 2018.

Que role a bola para mais um ano de Futebol de qualidade no Clube 

Náutico de Sete Lagoas.
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