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Antigos craques animam
relvado do 12 de Maio
ea Tem hoje inicio a 373 edição
do Torneio de Futebol Infantil do
CAC Pontinha, que decorre até
ao próximo domingo. Às 18 horas, realiza -se o habitual jogo das
estrelas que juntará no Parque de
Jogos P de Maio - INATEL antigos craques do futebol português, como Carlos Fernandes,
•
Luís Boa Morte, Jorge Andrade,
Armando Sá, Ricardo Ramires,
José Soares ou Edgar.
O patrono da edição deste ano
do torneio - que é uma das com petições mais prestigiadas de ca
madas jovens a nível nacional que conta com a participação de
dez equipas (seis portuguesas e
quatro estrangeiras), é o presi
o
dente do Sindicato de
oficial desta prova em
Jogadores Profissionais
que estrelas como Cris de Futebol, Joaquim
tiano Ronaldo, Ricardo
A Quaresma ou Renato
Evangelista, que sucede no cargo a nomes ri3J0RNAL Sanches deram os pri
OF ICIAL melros passos. Nesta
ilustres como João Ha velange, José Mourinho ou Cris - edição veremos em ação mais jo
tiano Ronaldo. O árbitro inter- vens que daqui a uns anos estarão
nacional Tiago Martins, da AF a brilhar nos relvados da Europa.
Lisboa, será o juiz homenageado O Sporting vai defender o titulo _3
nesta edição.
que é seu desde 2014, partindo à •
Recordémaisumavezojornal conquista do penta. o

FC Porto-Benfica é o prato forte
em A prova arranca amanhã, as
9 horas, com a equipa da casa
(CAC Pontinha) a defrontar o
Sporting em partida do Grupo A,
do qual fazem ainda parte o Nacional, os espanhóis do Leganés e
os turcos do Besiktas. Contudo, o
prato forte deste primeiro dia
está marcado para as 11 horas

com uni sempre apeteelvel FC
Porto- Benfica, jogo do Grupo B
(que integra ainda o Marít imo, os
espanhóis do Levante e os russos
do Zenit). Depois das emoções o
em campo, às 20 horas, o Salão
Nobre dos Paços do Concelho,
em Odivelas, é palco da receção
oficial às equipas participantes. o

