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Vice-presidente Carlos Silva morre aos 72 anos
Portugal está de luto

O vice-presidente desportivo da Federação 

Portuguesa de Futebol (FPF), Carlos Silva, morreu na 

manhã de hoje com 72 anos, vítima de doença 

prolongada, anunciou o organismo no seu site de 

Internet. 

Carlos Silva, o vice-presidente responsável pelas 

selecções nacionais, morreu no dia em que a 'equipa 

das quinas' se concentra para o jogo de terça-feira 

com o Brasil em Londres e, segundo a nota da FPF, 

deixa 'um sentimento de dor e saudade em todos 

quantos tiveram o privilégio de o conhecer'. 

Na conferência de imprensa realizada na 

concentração da equipa orientada pelo brasileiro 

Luiz Felipe Scolari, o avançado Nuno Gomes considerou que este era 'um dia triste para a selecção', 

frisando que Carlos Silva era 'uma pessoa muito boa e espectacular', com a qual os jogadores 'conviviam 

no dia-a-dia'. 

'É uma notícia muito triste para mim, porque perdi um amigo, mas também para o futebol português, 

porque perdeu um dos seus grandes nomes. Na selecção nacional, Carlos Silva era um elemento 

acarinhado por todos', disse o presidente da FPF, Gilberto Madaíl, citado pelo site da instituição. 

Gilberto Madaíl, que envia 'as mais sentidas condolências' a 'toda a família e amigos e, em especial, à 

selecção nacional', afirmou que 'o seu carácter, a sua experiência e sabedoria, para além do seu enorme 

coração, marcaram todos os jogadores, técnicos e staff que tiveram ocasião de privar com ele'. 

Carlos Silva nasceu em Lisboa a 09 de Abril de 1934 e tinha um passado com forte ligação ao Desporto, 

tendo jogado futebol durante 17 temporadas no Belenenses (durante 12 anos), na CUF e no Sintrense, 

antes de abraçar uma carreira de 27 anos como treinador. 

Como técnico, orientou o Olhanense por seis épocas, o Atlético por quatro e teve uma ligação de oito 

anos com o Belenenses - que incluiu um como treinador do clube satélite Juventude de Belém e dois 

como secretário-técnico -, treinando ainda a CUF, o Barreirense, o Farense, o Oriental, o Nacional da 

Madeira e o Sintrense. 

Como dirigente, liderou o Departamento de Futebol e Formação da FPF antes de assumir a Vice-

Presidência Desportiva, foi seis anos presidente do Sindicato Nacional de Treinadores de Futebol e 

cinco da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, tendo ainda presidido ao Conselho Fiscal 

deste organismo e sido director-desportivo do Belenenses. 

Apesar da sua particular ligação ao futebol, Carlos Silva, um adepto do Belenenses, foi um desportista 

eclético, que também praticou atletismo, voleibol e andebol. 

Carlos Silva recebeu várias distinções oficiais ao longo da sua carreira desportiva, com destaque para o 

facto de a Presidência da República lhe ter entregue a comenda da Ordem de Mérito Desportivo e a FPF 

a sua Medalha de Ouro ao Mérito Internacional.
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