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LIGA 2
TODOS OS CLUBES DE UMA LONGA CARREIRA PROFISSIONAL

S4bs r a irrr~
ezei, toarwr Evan~
rire c~rk
pai

5

Atlético

Marítimo

-31995 a 1998
-)2014/2015

42004/2005

Ceuta
41998/1999
42000/2001

Elche

Belenenses

41999/2000

32005 a 2009

AEL Limassol

«Quero ser treinador,
mas não mais um»
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Silas, 40 anos, anunciou o final da carreira de jogador e qual o próximo
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PAULO JORGE SANTOS

OI em lágrimas quando falou da «pessoa mais importante» da sua vida, o pai
— « não sendo meu pai biológico, o que fez por mim
ainda tem mais valor» —, que Jorge Manuel Rebelo Fernandes, vulgo Silas, 40 anos, anunciou o final
da carreira profissional. Após uma
dúzia de clubes em mais de duas
décadas, o internacional português
escolheu a sede do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
para a despedida.
«Sempre soube que este dia ia
chegar, mas custa-me imenso. Ser

F

futebolista profissional é mais do que
urna profissão, é uma paixão, um
dos amores da minha vida, que é difícil perder. Não quero um jogo de futebol para assinalar uma data que
considero negativa. Seria um dia
muito triste para mim. O futebol
deu-me coisas que jamais conseguirei retribuir. É muito difícil abandonar, mas saio consciente que dei
tudo de mim. Sinto-me orgulhoso», começou por afirmar Silas, que
deu os primeiros pontapés na bola no
popular Atlético e que começou a
pensar pendurar as chuteiras durante a última época.
«Tenho as minhas ideias, não abdico delas, e durante a derradeira
época não me identifiquei com a

maior parte das ideias com quem
trabalhei. Achei que seria a melhor
altura para terminar a carreira profissional. Não estava a desfrutar do
futebol a 100 por cento.»
Depois, o rol de agradecimentos,
que terminou com o já referido elogio ao pai após não conter as lágrimas: «Quero agradecer aos meus
companheiros. Fui várias vezes capitão, mas capitão dos jogadores,
não dos clubes. Algumas vezes fui
prejudicado. Fui duro com eles, mas
sempre os defendi. Depois, agradeço aos clubes e a todos os treinadores, mas há um que quero destacar:
Manuel Pedro Gomes. Foi meu téc nico no Atlético numa altura em que
estudava e trabalhava ao mesmo

tempo. Várias vezes não conseguia
treinar-me com os jogadores e ele esperava por mim para treinarmos.
Marcou-me muito. O meu obrigado também a jornalistas, adeptos e
aos amigos mais chegados, eles sabem quem são. Obrigado também à
minha mãe e à minha avó, tive a sorte de ter duas mães! Agradeço ainda à minha mulher e filhos. Quero
ainda fazer um agradecimento especial ao Jorge Gama [empresário].
Sempre foi leal, amigo e honesto.»
PREOCUPADO COM O 'NEGÓCIO'

Com 12 clubes em 22 anos de
carreira profissional, Silas nunca
jogou num grande. « Estreei - me
na 1.1 Divisão aos 25 anos, o que já
EDUARDO OUVEIWASF

«Es um exemplo para os mais novos»
Joaquim Evangelista, presidente do SJPF, foi o anfitrião na conferência de Imprensa de
Silas e não foi parco em elogios. «E uma satisfação e orgulho ter o Silas na nossa casa. O
lado humano dele é uma mais-valia e foi um verdadeiro 10, daqueles em vias de extinção.
Costumo dizer que é um jogador sem peneiras. Tem Imensas qualidades, também terá os
seus defeitos, mas é um ser humano excecional», realçou, desejando as «maiores felicidades» a Silas. «No último Jogo do At!. Madrid no Vicente Calderón 1receção ao Ath. Bilbao, jogo da última jornada da! Ligajemocionel-me com a despedida do Tiago. Também
merecias algo assim. Auguro-te um grande futuro e sei que vais continuar a dar muito ao
futebol. És um exemplo para os mais novos», finalizou o presidente.

A SELEÇÃO.
Silas foi très vezes
internacional pela
equipa principal
e fez a estreia a 2
de abril de 2003,
particular frente
à Macedónla (como
Ilustra a Imagem).
Defrontou ainda
Paraguai e Bolivia
em particulares
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Cova Piedade
42015 a 2017
foi tarde. Recebi convites, mas já tinha dado a palavra a outros clubes
e nunca faltei com a minha palavra. Não tenho problemas em nunca ter representado um grande.
Consegui cumprir um sonho de infância, representar a principal Seleção Nacional. Jogar num grande
sempre foi, para mim, algo secundário», afirmou, revelando qual o
passo a seguir.
«Nunca falei abertamente sobre
isso, quero ser treinador, mas não
mais um. Quero ser um treinador à
minha imagem, que se preocupa
com a qualidade do espetáculo e
que pensa nos adeptos. Tenho o curso de nível 2, a partir de setembro
quero começar a tirar ode nível 3»,
rematou, destacando que continuará a jogar «futebol com os amigos».

