
A BOLA

Quinta-feira
3 de Fevereiro de 2011

19ANGOLAj FUTEBOL
Edição Internacional

CORITIBA

Geraldo recupera
de lesão

Após uma época fantástica, Geraldo
enfrenta agora alguns problemas físicos
e não se tem treinador no Coritiba, já que
recupera de lesão.
Desta forma, o jogador angolano não tem
ajudado o Coritiba no Campeonato
Paranaense, que é liderado pelo Cianorte
e CorinthiansPR (12 pontos), mais um do
que a formação do internacional
angolano. O atraso não é grande e com o
regresso de Geraldo tudo pode mudar.

jNão tem sido opção para o Co-
ritiba no Campeonato Paranaen-
se

Geraldo tem problemas físicos

PRODIMAGEM

MARÍTIMO

Djalma muito
cobiçado
jFoi dado como possível refor-
ço do Sporting, mas acabou por
ficar na Madeira

Djalma em destaque em Portugal

HELENA VALENTE/ASF

Rómulo dos Santos fez viagem relâmpago a Espanha e assinou com o Saragoça por três temporadas LUÍS MANUEL NEVES/ASF

Rómulo Santos no Saragoça
Angolano deixa o Benfica e assina contrato com o clube da Liga espanhola dTrês anos
no melhor campeonato do Mundo dContrato assinado em poucas horas

Apoucas horas do fecho
do mercado de transfe-
rências na Europa Ró-
mulo dos Santos chegou
a acordo com o Sarago-

ça, da principal liga espanhola,
tendo assinado contrato por três
anos. Transferência inesperada,
tratada em total sigilo e que leva o
internacional Sub-20 a transferir-
se do Benfica para aquele que é
considerado o melhor campeona-
to do mundo.

O avançado, que actuava nos
juniores do Benfica, dizia em re-
cente entrevista a A BOLA que tra-
balhava para assinar contrato pro-
fissional no Benfica mas, a verdade
é que nem hesitou quando lhe foi
apresentada a proposta espanho-
la, que mais do que ser financei-

ramente compensadora acaba por
lhe dar oportunidade poder bri-
lhar num país onde estão alguns
dos melhores do Mundo.

Apesar de ser surpreendente, a
transferência estava a ser prepara-
da há algum tempo. Rómulo dos
Santos estava debaixo de olho, no

Por

LUÍS FILIPE SIMÕES
último ano houve um acompanha-
mento ao trabalho do jogador nos
juniores do Benfica. Depois disso,
o internacional angolano esteve
mesmo em Espanha a prestar pro-
vas e o treinador mexicano Javier
Aguirre gostou da entrega do jo-
vem, da velocidade e capacidade
finalizadora e deu aval à contrata-
ção imediata. Os representantes
do internacional angolano, Luís
Carrazedo e João Manteigas acom-
panharam Rómulo a Espanha e na
noite de segunda-feira estava as-
sinado o vínculo.

Rómulo dos Santos começará
por actuar na equipa B, mas sem-
pre de olhos postos na primeira
equipa, onde terá a forte concor-
rência de jogadores como o nige-
riano Uche (a grande estrela da
equipa),o francês Sinama Pongo-
le, o colombiano Marco Peréz e os
espanhóis Braulio e Lafita.

Rómulo dos Santos está entusiasmado com os primeiros dias em Espanha. Só se
queixa do frio, mas acaba por brincar com as temperaturas baixas: «Acaba por ser bom,
temos de correr mais, muito mais [risos].».

Sobre a rápida e surpreendente transferência, Rómulo diz que foi uma proposta
que não poderia recusar: «É uma grande oportunidade, sinto que será muito bom vir
para aqui. Estava num clube de dimensão mundial, mas agora tenho a oportunidade
de lutar para me impor naquele que considera ser o melhor campeonato do Mundo.»

O avançado angolano tem gostado das condições de trabalho: «É um grande clu-
be e as condições são fantásticas. Até agora só me treinei com juniores e a equipa B,
mas penso chegar lá em cima. Sinto que posso chegar à primeira equipa!»

«Vou chegar à primeira equipa!»
Foi dos nomes mais badalados nos
últimos dias em que o mercado de
transferências esteve aberto em
Portugal. Djalma era um dos alvos do
Sporting, mas a verdade é que pelo
menos até ao final da época continua no
Marítimo.
Djalma é muito cobiçado e o FC Porto
pode até ser uma hipótese para a
próxima temporada.

No último ano
o Saragoça seguiu
de perto a evolução
de Rómulo dos Santos
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