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� Sentando à sombra de uma ár-
vore, João Alves, glória benfi-
quista e extremo da selecção
nacional, ia observando o evoluir
dos meninos da escola de futebol
que tem o nome do acessório que o
celebrizou: as luvas pretas.

“A coisa não está correr nada
bem. Olha, mais um golo.” “Qual
é o resultado, mister?”, perguntá-
mos. «Nem sei, acho que já vão
em oito a zero”. Era verdade. A
Escola de Futebol Luvas Pretas
tinha sofrido o oitavo golo dos

nove que averbou na partida
frente ao Parede, no Campo Có-
nego Póvoa dos Reis, em Eirol.

João Alves não dá grande
importância ao resultado. “O
mais importante é a iniciativa,
este torneio que deve ser divul-
gado e ajudado”. O actual trei-
nador dos juniores do Benfica
considera positivo “o intercâm-
bio que acaba por haver entre
jogadores de vários pontos do
país. A diversidade de experiên-
cias é determinante em jovens
com esta idade”.

Trabalho como “olheiro”
Enquanto o encontro caminha-

va para o seu final, João Alves
respondia à questão sobre a sua
presença no torneio. “Como
estou de férias e sou daqui da
região (n.d.r.: natural de Alber-
garia-a-Velha), aproveito e vejo

alguns jogos. Como sou, actual-
mente, treinador de formação
vejo muitos jogos destes
escalões”.

Inevitável foi perguntarmos

se João Alves também estava no
Aveiro Cup como observador
ao serviço do Benfica. “Se vir
algum jogador interessante,
pois cumpre-me informar o
meu clube.” E já viu algum?
(risos) «Já vi, já! Tenho visto
alguns talentos, de facto”.

No final do encontro da sua
“escolinha”, a goleada por nove
golos sem resposta não retirou o
sorriso ao “Luvas Pretas”. Edu-
cadamente, despediu-se com
um “até amanhã”, sinal claro
que o ilustre visitante vai con-
tinuar a deambular pelos cam-
pos onde haja jogos do Aveiro
Cup´08. l
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João Alves elogia
qualidade do Aveiro Cup
João Alves marca presença ao lado da Escola de Futebol “Luvas
Pretas”. “É uma iniciativa importante e que deve ser divulgada”

“LUVAS PRETAS”. João Alves acompanha o Aveiro Cup’08
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“A DIVERSIDADE
DE EXPERIÊNCIAS
É DETERMINANTE
EM JOVENS COM
ESTA IDADE”

CURIOSIDADES

SINALIZAÇÃO
� Ir ao encontro dos jogos do Aveiro Cup nem é uma tarefa
complicada. Por exemplo, ontem quem quisesse ir assistir aos
encontros disputados no Campo Cónego Povoa dos Reis, tinha
uma sinalética na Estrada Nacional 230 quem vira para Eirol.

PERDIDOS
� A breve história que se dá conta quase que anula a breve
anterior. Mas não: a equipa do Sintrense tinha jogo marcado
para as 9h45m, em Frossos. No trajecto até ao Campo J.O.
Santos, os sulistas perderam-se. Um atraso de 10 minutos,
que levou a equipa a chegar aos balneários quando faltavam
cinco minutos para as 10 horas. Com a benevolência do árbi-
tro e do Taboeira, o jogo disputou-se na mesma, tendo termi-
nado com uma igualdade a zero.

SANDRA BASTOS
� A internacional volta a marcar presença no Aveiro Cup. Osten-
tando com vaidade as insígnias da FIFA, Sandra Bastos vai dando
exemplos da sua simplicidade e disponibilidade. Não se impor-
tando com o facto de arbitrar jogos de jovens pretendentes a fu-
tebolistas, a arbitra aveirense cumpre com o rigor da sua função.

Muda aos 5, acaba aos 10

� É O PRIMEIRO RESULTADO mais desnivelado. Na categoria
de Sub/11, o Feirense “despachou” o vizinho Estarreja, por uma
goleada das antigas e cada vez mais raras: 10-0. Um “score” a
fazer lembrar os jogos de recreio escolar: “muda aos cinco e
acaba aos 10”. Em Eirol, ficou 9-0, para o Parede. FOTO: D.R.


