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Silas até
ao fim

Silas, 41os, com
rara estreia como
treinador logo em
equipa da Liga

3

Antigo jogador é o eleito para suceder a
Domingos o Ontem já orientou o treino
Por

JOÃO PIMPIM

ILAS, 41 anos, é o novo
treinador do Belenenses,
sucedendo no cargo a Domingos Paciência, que
acordou a rescisão de
contrato na manhã de ontem. Assim, foi já o antigo jogador dos
azuis a orientar o primeiro treino
da semana, de preparação para o
importante duelo de sábado, com
o Marítimo, no Funchal.
Um treino que decorreu num
dos campos secundários do Complexo do Jamor e no qual Silas contou já com o seu número 2, Zé Pedro, também ele um símbolo do
emblema da cruz de Cristo, cuja
camisola vestiu durante seis temporadas. Os dois, recorde-se, estavam ao serviço da SAD azul, a
projetar a equipa B, cuja entrada
em atividade está prevista para a
próxima temporada.
Mas as circunstâncias — maus
resultados e fracas exibições —
provocaram a necessidade de en-

S

contrar uma alternativa a
Domingos, que em 28 jogos no comando dos
azuis somou apenas sete
vitórias.
Goradas as negociações com Petit, a SAD
avançou, de imediato,
para uma solução interna, que hoje à tarde é oficiali7ada: Silas como treinador principal e Zé
Pedro como adjunto; o
técnico de guarda-redes
Márcio Santos transita da anterior estrutura, ele que é quadro do
Belenenses desde os tempos de
Julio Velázquez.
Numa clara demonstração de
apoio à nova equipa técnica, o
presidente da SAD, Rui Pedro Soares, e o diretor-geral, José Luís,
estiveram presentes no treino, que,
por ser o primeiro de Silas, foi um
pouco mais longo do que o habitual — durou cerca de duas horas —
possibilitando ao novo treinador
conhecer e dar-se a conhecer melhor aos jogadores.

Silas e Zé Pedro,
velha amizade

Jesus treinou Silas e José Pedro
Silas, 41anos, como treinador principal e Zé Pedro, 39, como adjunto, eis
os dois nomes principais da nova equipa técnica do Belenenses, eles
que vestiram a camisola do
clube, ao mesmo tempo, durante quatro temporadas: de
2005 a 2009. Foram, precisamente, as quatro épocas de
Silas no Restelo; já Zé Pedro
atuou mais duas, uma antes
de o número 10 chegar e outra após aquele sair.
Silas, que somou três internacionalizações A, começou a carreira como
jogador de futsal no Domingos Sávio,
dividiu a formação entre Sporting e
Atlético, clube no qual se estrearia
como sénior. Em Portugal, atuou ainda no UD Leiria, Marítimo e Cova da
Piedade, onde acabou a carreira.
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Para Silas, esta é a primeira experiência como treinador, após
pendurar as botas aos 40 anos no
Cova da Piedade. É certo que treinou, recentemente, a equipa do
Sindicato, mas esta é formada por
jogadores no desemprego e não
compete. Agora, sim, é a doer...
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SALA

O pânico de quem viu
o chão abater
na casa de banho:
«Vimos rachas a abrirem
debaixo dos nossos pes»
Construtora da bancada
diz que não foi responsável
pelas escavações

•

\tDRAGAO QUER VENCER
NA SECRETARIA

©Equipa vai a jogo a 21 de fevereiro
mas pretende perda de três pontos
dos canarinhos por falta de segurança

QccOs Jogos ganham-se em campo»,
Alexandre Faria, presidente do Estoril

1
Nakajima e Paulinho
•
negociados
com o Portimonense

COLOMBIANO JÁ FEZ EXAMES MÉDICOS
E ASSINA POR ÉPOCA E MEIA

°Fede Varela e Galeno
podem rumar ao Algarve
Fe.
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LUCAS OLAZA
NA LISTA
DAS ÁGUIAS
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©Lateral-esquerdo uruguaio
do Talleres, da Argentina.
bem referenciado
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SILAS SUCEDE

A DOMINGOS
mercado
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Lukic em Braga,
Artur Moraes nas Aves,
Makaridze e Diego Lopes
no Ave
GÁS NATURAL + ELETRICIDADE

MONTERO
REGRESSA
AO SPORTING
ADIRA ATÉ 28 DE JANEIRO
DESCONTOS DURANTE 6 MESES

Sinta-se ainda melhor
em sua cosei
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