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¡IÃO CARVALHO
APONTAR s TOPO
"O talento nasce
connosco mas o trabalho
é muito importante",
frisa o jovem médio
RICARDO LOPES PEREIRA

EJ O médio João Carvalho chegou em janeiro ao V. Setúbal e em
março foi eleito o melhor jogador
jovem da la Liga. Cedido pelo
Benfica aos sadinos, o jogador,
que vai fazer a pré-temporada
2017/18 no clube de origem, não
esconde o desejo de singrar, ad mitindo que as expectativas estão elevadas.
"Trabalhando, tudo pode
acontecer. Como todos, espero
chegar ao topo. O talento nasce

JOÃO CARVALHO DESTACA
O PAPEL DO TÉCNICO JOSE
COUCEIRO NA SUA EVOLUÇÃO:
"TEM AJUDADO MUITO"
connosco, mas o trabalho é mui to importante na carreira de
cada um", sublinhou após receber o prémio do Sindicato dos
Jogadores.
O jogador, de 20 anos, que
chegou ao Bonfim ainda com 19,
agradeceu a forma como foi acolhido, referindo que o bom espírito de grupo facilitou a sua integração. "Tenho de agradecer a
todos os companheiros que me
têm ajudado muito na primeira
vez que estou na Liga principal.
Sem eles este prémio nunca me
seria agora entregue. Aliás, antes

de vir para o V. Setúbal, esperava
uma adaptação difícil, mas o
grupo é muito bom e unido e isso
ajudou-me bastante", afirmou.
Ao receber a distinção das
mãos de Tozé, delegado do Sindicato dos Jogadores, João Carvalho não esqueceu a confiança
que o técnico do V. Setúbal, José
Couceiro, depositou nele. "É um
bom treinador, com muita experiência e que nos tem ajudado
muito, principalmente aos mais
jovens", conclui o talentoso jogador. o

Couceiro conta
com a experiência
À exceção dos jovens da forma ção que integram os trabalhos
do plantei - Gonçalo Duarte,
André Severino, André Pedrosa
e André Sousa (todos entregues
aos cuidados do departamento
médico dos sadinos) -, o treinador José Couceiro tem todos os
jogadores aptos para a deslocação a Tondela, contando com a
experiência do plantel.

