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30 anos da estreia de Silas pelo Tricolor
Integrante do famoso time dos Menudos do Morumbi começou a carreira no Tricolor há 30 anos

Michael Serra - 17/05/2014 às 16:26
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
07/06/2015 às 02:26

''É indescritível a sensação, porque estou
orgulhoso de dirigir o São Paulo''

07/06/2015 às 01:13
Por Arquivo Histórico do São Paulo FC

O Pacaembu viu nascer outro dos grandes craques do Tricolor no dia 17 de maio de 1984. A
princípio, de maneira tímida, pois o São Paulo acabou derrotado por 1 a 0 pelo Atlético Mineiro, no

Fabuloso elogia estreante Osorio: "Método
europeu"

07/06/2015 às 00:42

Homenageado, M1TO festeja
"intensidade" tricolor

Torneio Heleno Nunes. Ao entrar em campo substituindo o meio-campista Pianelli, Silas estreou no
futebol profissional.

07/06/2015 às 00:36

Eu no Morumbi: São Paulo x Grêmio

Campineiro de nascimento, Silas, após passar por peneiras no Guarani e na Ponte Preta, chegou à
escolinha de base do São Paulo em 25 de março de 1982. Naquele mesmo ano já seria campeão

06/06/2015 às 23:53

juvenil invicto com o time que também alinhava Sídnei, Vizolli e outras promessas e revelações que

Na estreia de Osorio, Tricolor derrota o
Grêmio e registra marca histórica

seriam consagrados no famoso time de Cilinho nos anos 80: os Menudos do Morumbi.
MAIS NOTÍCIAS

O começo da carreira foi difícil: o primeiro contrato profissional só veio mais de um ano depois da
estreia na categoria (é permitido determinado número de atletas amadores entre os profissionais).
Diz um ofício interno do clube que, nesse período e mais além, teve como moradia as próprias

MAIS LIDAS

dependências do próprio Estádio do Morumbi, especificamente a consagrada Escola de Futebol
Vicente Feola.

05/06/2015 às 19:02

Relacionados para São Paulo x Grêmio

Os esforços foram amplamente recompensados. Foi campeão sul-americano e mundial pela Seleção
Brasileira na categoria júnior, em 1985 - Escolhido, aliás, o melhor jogador da competição. No
mesmo ano se tornou campeão paulista pelo Tricolor. No seguinte, o auge: campeão brasileiro

05/06/2015 às 14:27

Osorio finaliza preparação para estreia

justamente em Campinas, sua terra natal, e a estreia na Seleção Brasileira principal, onde disputou
as Copas do Mundo do México e da Itália, em 1986 e 1990.
Pelo São Paulo ainda foi campeão paulista de 1987, antes de ser negociado com o Sporting Lisboa,
em 10 de agosto de 1988. Retornou ao Mais Querido em 1997, em curta passagem. Ficará para
sempre na memória de todos, entretanto, a linha ofensiva da qual tomou parte, formada também

06/06/2015 às 23:53

Na estreia de Osorio, Tricolor derrota o
Grêmio e registra marca histórica

05/06/2015 às 15:56

"Amanhã quero viver para o que me
preparei por muitos anos"

por Pita, Müller, Careca e Sídnei. Jogadores que tantas vezes levaram o são-paulino a comemorar

preparei por muitos anos"

inúmeros gols, vitórias e títulos.
04/06/2015 às 14:00

Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial

Paulo Silas de Prado Pereira (Silas)
MAIS NOTÍCIAS

Jogos disputados pelo SPFC: 170
Estreia: 17/05/1984
Último jogo: 09/12/1997
Gols marcados no SPFC: 35
Nascimento: 27/08/1965. Campinas (SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista de 1985 e 1987 e Campeão Brasileiro de 1986.

Veja Também:

''É indescritível a sensação, porque estou orgulhoso de dirigir o São Paulo''

"Amanhã quero viver para o que me preparei por muitos anos"

Nos passos de Lucas, João Paulo vibra com estreia

Primeiro chamado anima João Paulo: "Vou realizar um sonho"

Relacionados para São Paulo x Flamengo
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Assuntos relacionados: Estreia, Silas
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