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ANDEBOL 

Dois reforços para o Benfica 
4  Francisco Pereira e Diogo Va-
lério anunciados ontem pelo clu-
be da Luz 

Francisco Pereira e Diogo Vale-
rio são os mais recentes reforços do 
Benfica, o primeiro com um con-
trato de quatro anos e o segundo de 
dois. Ambos chegam à equipa 
principal oriundos da formação 
do clube da Luz. «Sinto-me mui-
to bem por estar na equipa prin-
cipal. Acho que é uma recompen- 

sa muito grande. Estou muito 
contente», considerou o central 
Francisco Pereira. 

Para o guarda- redes Diogo Va-
lério «assinar pela equipa prin-
cipal é um sonho tornado reali-
dade» e no conjunto principal 
espera aprender com Hugo Fi-
gueira e com Miguel Espinha. 
«Quero dar o máximo para con-
tribuir para esta equipa e mostrar 
que mereço fazer parte dela», 
acrescentou. 
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ANDEBOL JUNTA 
SIMPATIZANTES 
PO  Clube de Vela de Tavira 
promove no dia 8 de julho 
um convívio de amantes do 
andebol, no Pavilhão Muni-
cipal de Tavira, entre as 
15h00 e as 18h00. 
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BEM PROMOVE! 
TRÊS BICAMPEÕES JUNIORES 
O central Francisco Pereira (18 anos), o pon-
ta-direita André Alves (19 anos) e o guarda-
redes Diogo Valério (18 anos), que ajudaram o 
Benfica a sagrar-se bicampeão nacional de ju-
niores, foram promovidos à equipa principal, 
agora orientada por Carlos Resende. Os dois 
primeiros rubricaram contrato para as próxi-
mas quatro temporadas, enquanto o segundo 
assinou por duas.—C.D. 
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Benfica promove trio da formação 

FIRMADOS. Vice' 
Domingos Almeida Lima 

com Francisco Pereira 
:r e Diogo Valério 

El O plantei do Benfica continua 
em construção para a próxima 
época, fiel ao projeto da aposta na 
formação. E o treinador Carlos Re-
sende vai poder contar com mais 
três jogadores oriundos da equipa 
de juniores, bicampeã nacional no 
escalão. Segundo o site das águias, 
o central Francisco Pereira e o uni-
versal André Alves assinaram por 
quatro anos, enquanto o guarda-
redes Diogo Valério rubricou um 
vínculo válido por dois. 

"Sinto-me muito bem por estar 
na equipa principal, acho que é 
uma recompensa muito grande. 
Estou contente. Sou um jogador 
muito empenhado, competitivo, 
com a cabeça sempre no sítio. O 
objetivo é começar a trabalhar 
para dar frutos", considerou 
Francisco Valério, de 18 anos. 

André Alves, que faz 20 anos 
terça - feira, também quer ganhar 
espaço no plantei dos encarnados: 
"Sinto- me feliz no clube do meu  

coração. Estou a aprender muito 
com os mais velhos e no meu pri-
meiro ano de sénior vou dar tudo 
para melhorar e espero ajudar a 
equipaa concretizar os objetivos." 

lá Diogo Valério, que deverá ro-
dar na equipa B, chega à equipa 
principal com 18 anos: "É um so-
nho tornado realidade e uma re-
compensa. Temos na baliza refe-
rências como Hugo Figueira e Mi-
guel Espinha. Quero aprender 
com eles." o  A.R. 
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