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BC Barcelos e Física de Torres têm dois dos plantéis mais experientes da Proliga. Ao
encontrarem-se nas meias-finais, sabem que apenas uma delas poderá aspirar à subida de
divisão.

Carlos Dias, capitão da equipa torreense, e Pedro António, capitão dos barcelenses, falam-nos
das suas expectativas para a eliminatória que começa este fim-de-semana.

Carlos Dias tem 31 anos e fez a sua formação no SL Benfica. Enquanto sénior, representou o
Estoril Praia, o Belenenses, o Universidade dos Açores, o Lusitânia, o Queluz e está na Física
de Torres desde 2008.

Pedro António tem 42 anos e, como treinador, passou pelo CD Póvoa e pelo Braga, chegando
ao BC Barcelos em 2005. À terceira época neste escalão, a equipa minhota tem vindo a
confirmar o seu papel de favorita à subida à LPB.

Quais são as perspectivas da tua equipa para esta meia-final da Proliga? Acreditas que a
tua equipa vai chegar à final?

CD: Devido a termos jogadores com experiência e muitos anos de basquetebol, queremos
ganhar esta meia-final e depois a final.

PA: Acredito que vai ser uma eliminatória complicada, mas que conseguiremos passar à final.
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Quais consideras ser os pontos fortes da tua equipa?

CD: Acima de tudo, em campo cada um sabe o que tem de fazer, não desistimos seja em que
situação for e neste momento temos uma enorme vontade de ganhar.

PA: Além de termos jogadores muito experientes, o nosso ponto mais forte é a união (em
tantos anos de basket nunca estive inserido num grupo tão unido), e a nossa defesa.

E quais os pontos fortes do teu adversário nesta meia-final?

CD: É uma equipa com um colectivo forte, equilibrada e também bastante experiente. Ao
terminar em primeiro na fase regular, é a grande favorita neste momento.

PA: O ponto que eu considero mais forte no meu adversário é a grande experiência que alguns
jogadores têm como é o caso do Sami, Amadeu Cordeiro, Salvador e Carlos Dias.

Quem é para ti o melhor jogador desta edição da Proliga?

CD: A Proliga tem sido muito equilibrada, alguns jogadores têm feito bons números, mas a
destacar alguém só poderia mencionar todos os meus colegas.

PA: Para mim é sem dúvida o meu colega de equipa Pedro Silva.
E que equipa pensas que poderá ganhar a competição?

CD: Todos tem uma palavra a dizer, não creio a alguma equipa esteja feliz só por estar na
meia-final, todas querem mais.
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PA: Serão uns jogos difíceis para as quatro equipas, mas penso que o Basket Clube de
Barcelos tem muitas hipóteses de ganhar esta competição.
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