Pedro Mendes: «Dar alegrias à massa associativa»
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ÚLTIMO REFORÇO VERDE-E-BRANCO JÁ FALA "À LEÃO"

O mais recente reforço do Sporting, Pedro Mendes, falou pela primeira vez ao jornal dos leões.
A versão completa da entrevista só chegará às bancas no dia 2 do próximo mês, mas a página
oficial do clube deixa antever um excerto das primeiras palavras de Pedro Mendes "à leão".
"Acima de tudo estou orgulhoso porque ingressei num clube como o Sporting. Este é o
culminar de um período de tempo em que existiram algumas conversas e estou feliz por tudo
ter terminado desta forma", começou por referir o antigo jogador do Glasgow Rangers.

"Tenho ideia daquilo que é o Sporting, um grande clube, mas ainda não o conheço por dentro.
Até ao momento fui extremamente bem tratado", continuou o médio de 30 anos, antes de
revelar o motivo que o fez tornar a Portugal depois de várias épocas no estrangeiro: "Acima de
tudo foi por ser o Sporting, porque se trata de um clube aliciante para qualquer jogador. Há
também o desafio da conquista de títulos, o regresso a Portugal, o facto de poder dar alegrias à
massa associativa do Sporting. Foi todo um conjunto de fatores que me levou a aceitar a
proposta do clube."
Pedro Mendes reforçou o plantel de Carlos Carvalhal, depois de ter rubricado um contrato
válido para as próximas duas temporadas e meia. Começou no Felgueiras, em 1998, de onde
rumou ao Vitória de Guimarães no ano seguinte. Esteve quatro temporadas no "Castelo", antes
de seguir para o FC Porto, em 2003, a pedido de José Mourinho. Uma temporada de dragão ao
peito foi suficiente para conquistar a Liga dos Campeões e o campeonato nacional, saltando
para a sua primeira aventura fora de portas, no Tottenham. Seguiram-se Portsmouth e
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Rangers, antes do retorno a Portugal para ingressar no reino do Leão.

In record.pt
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"Acima de tudo estou orgulhoso porque ingressei num clube como o Sporting. Este é o
culminar de um período de tempo em que existiram algumas conversas e estou feliz por tudo
ter terminado desta forma", começou por referir o antigo jogador do Glasgow Rangers.
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Até ao momento fui extremamente bem tratado", continuou o médio de 30 anos, antes de
revelar o motivo que o fez tornar a Portugal depois de várias épocas no estrangeiro: "Acima de
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também o desafio da conquista de títulos, o regresso a Portugal, o facto de poder dar alegrias à
massa associativa do Sporting. Foi todo um conjunto de fatores que me levou a aceitar a
proposta do clube."

Pedro Mendes reforçou o plantel de Carlos Carvalhal, depois de ter rubricado um contrato
válido para as próximas duas temporadas e meia. Começou no Felgueiras, em 1998, de onde
rumou ao Vitória de Guimarães no ano seguinte. Esteve quatro temporadas no "Castelo", antes
de seguir para o FC Porto, em 2003, a pedido de José Mourinho. Uma temporada de dragão ao
peito foi suficiente para conquistar a Liga dos Campeões e o campeonato nacional, saltando
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