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<p style="text-align: justify;"><img style="margin-top: 5px; margin-right: 5px; float: left;"
alt="Paulinho" src="images/front/paulinho.jpg" height="250" width="430" />De?i au disputat deja
trei partide oficiale, O?elul �c? mai caut? juc?tori pentru a se �t?ri � urma plec?rilor masive de
juc?tori din aceast? var?. Cum startul noului sezon al Ligii I nu a fost unul foarte conving?tor,
o?elarii nereu?ind s? acumuleze vreun punct � cele dou? etape disputate � Liga I, g?l??enii
l-au��regimentat�pe�mijloca?ul portughez Paulo Dinarte Gouveia Pestana �Paulinho�.</p> 
    <p style="text-align: justify;">�Paulinho� s-a n?scut la Funchal � Arhipelagul Madeira, care
apar?ine Portugaliei. A fost crescut � ora?ul natal, la Maritimo, ?i ?i-a �ceput cariera
profesionist? la satelitul acestei forma?ii. � aceea?i perioad? a fost convocat ?i a evoluat �16
r�duri pentru na?ionalele U18, U19 sau U20 ale Portugaliei, perioad? � care a ?i marcat de 3
ori! Evolu?iile bune de la Maritimo B Funchal, cu 6 goluri � 86 de partide, disputate � 3
sezoane, l-au adus ?i � aten?ia echipei mari, pentru care a jucat �s? foarte pu?in. � 2007 a
ajuns la Onisilos Sotira din Cipru, iar anul urm?tor i-a adus transferul � Rom�ia, unde va
r?m�e timp de 5 sezoane! A �ceput la Progresul Bucure?ti � Liga a II-a ?i a continuat la Astra
Ploie?ti, cu care a promovat � 2009! A evoluat de 46 de ori � prima lig? pentru actuala
c�tig?toare a Cupei Rom�iei, dar � 2011 a fost nevoit s? se mute la Chiajna. Aici a �scris de
3 ori � doar 6 meciuri ?i a fost imediat �regimentat de Universitatea Cluj, pentru care a marcat
de alte 3 ori, de data aceasta � 17 partide de Liga I. A p?r?sit campionatul Rom�iei pentru o
scurt? perioad? juc�d 5 meciuri la Goztepe Izmir � prima divizie a Turciei, iar � 2013-2014 a
fost � lotul celor de la Pandurii. La T�gu Jiu nu a jucat prea mult, dar a prins totu?i ?i dou?
meciuri � grupele Europa League! Mijloca?ul ofensiv care poate juca at� � spatele v�fului, c�
?i pe benzile terenului, a fost dorit de Rapid, dar a ajuns p�? la urm? la Gala?i.</p>
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