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Os Portugueses foram convocados, por desígnio 
nacional, para fazer sacrifícios e ajudar o país a sair 
desta encruzilhada. Na verdade, o Presidente da 
República, o Primeiro Ministro e demais personali-
dades do nosso país apelaram à compreensão dos 
portugueses para as medidas difíceis e para que haja 
uma aposta nos produtos nacionais, visando o reforço 
da nossa economia. 
Ora, o país desportivo não deveria ser diferente 
do país real. Neste contexto, são de difícil 
compreensão as contratações milionárias e a aposta 
maciça em jogadores estrangeiros. 
Como compreender estes actos face ao chamado 
“Fair Play Financeiro” e à regra dos “jogadores 
localmente formados” que a UEFA introduziu 
por forma a disciplinar os clubes? Como entender 

de alguns quando a maioria vive em dificuldades? 
Por outro lado, como compreender que, perante 
a “falência técnica” em que se encontra 
o futebol português, se continuem a cometer actos 
de lesa pátria? Mais ainda, como é possível que 
alguns dirigentes venham falar em seriedade, 
responsabilidade e dificuldades quando 
os seus actos são pouco transparentes, 
irresponsáveis e extravagantes. Há ainda aqueles 
dirigentes que perante as dificuldades exigem 
esforços mas somente aos mais frágeis. 
Ora, e salvo o devido respeito, a sustentabilidade 
do futebol português deve fazer-se, essencialmente, 
à custa de quem mais pode e não dos mais fracos 
ou carenciados. É tempo de o país desportivo falar a 
linguagem do país real. 
É tempo de o poder politico e o pode judicial 
atentarem, efectivamente, nesta realidade. 
É tempo de uma efectiva fiscalização. De rigor. 
De exigência. De responsabilização. 
É tempo, sobretudo, de solidariedade e respeito pelos 
que mais precisam. Pequeno passo para os clubes, 
grande para o Futebol Português. Dirigentes, treina-
dores e jogadores tem, portanto, uma responsabili-
dade acrescida. A de alterar o caminho do futebol 
português.  

o esquecimento dos jogadores portugueses 
que se encontram desempregados e constituem, 
desportiva e financeiramente, uma opção racional 
para os clubes em dificuldades? Como perceber 
que um campeonato com clubes portugueses, 
dirigidos por dirigentes portugueses e treinados 
por treinadores portugueses seja jogado 
maioritariamente por jogadores estranjeiros? 
Permito-me, neste particular, divergir da maioria 
dos dirigentes desportivos e subscrever o apelo 
do Presidente da República para apostar 
no “produto” nacional, neste caso nos jogadores 
portugueses. A irresponsabilidade tem limites 
Atento o exposto, legítimo se afigura suscitar 
algumas questões. Assim, e em primeiro, lugar 
como compreender tanto despudor e extravagância 

o país real e o 
país desportivo!

JOAQUIM EVANGELISTA, Presidente da Direcção

O início de mais uma época desportiva alimenta 
as maiores expectativas. A época arranca,
infelizmente, sob o estigma da crise económica 
que se instalou na Europa e no Mundo. 

SELECÇÃO SUB-20
também chama-
da de Geração 
Coragem alcança 
enorme êxito e dá 
“bofetada de luva 
branca” aos diri-
gentes portugueses.

NUNO GOMES
Quem sabe não 
esquece. O eterno 
“capitão” regressa 
aos golos e à Selec-
ção Nacional.
Parabéns Nuno.

MÓNICA JORGE
A seleccionadora 
nacional de futebol 
feminino engran-
dece a modalidade. 
A juntar aos êxitos 
desportivos a inte-
gração numa lista 
para a direcção da 
FPF auguram um 
futuro promissor 
no dirigismo.

ELEIÇÕES NA FPF
Numa altura em que 
se está a eleger o 
“governo” do futebol 
assobia-se para o 
lado. A eleição dos 
delegados passou 
despercebida e não 
se vislumbra uma 
discussão séria sobre 
o futuro do futebol 
português. Ainda 
vamos a tempo?  

+ + + -



04

Edição e propriedade
SJPF, Rua Nova do Almada, nº 11

3º Esq., 1200-288 Lisboa
e-mail: sjpfjpf.pt

T: 213 219 590 | f: 213 431 061

Director
Joaquim Evangelista

Director adjunto
Alfredo Ranque Franque

Redacção
Nuno Dias, Tiago Abreu, 

Joaquim Evangelista

Fotografia
ASF, Agência de Serviços  

Fotográficos; Lusa; Bruno Teixeira; 

Colaboradores
Manuel Sérgio, Madalena  
Januário, Pereira dos Reis

Design e paginação:
M&M design

Impressão
Locape

Tiragem
3000 Exemplares

Dep. Legal 256825/07

membro

3 Editorial 4 Índice 5 MEMÓRIA: Félix Mourinho 6 ZOOM: 
Cavaco Silva distingue sub-20; 8 GLÓRIAS: Tozé 
16 NOTÍCIAS 27 WORKSHOP: a transição para o futebol sénior; 
38 SOLIDARIEDADE: Humberto Miranda visita a selecção nacional; 
40 SPIN 44 GABINETE JURÍDICO 46 OPINIÃO: Manuel Sérgio 
47 OPINIÃO: José Diogo 50: MERCADO 52: Futsal 53 Futebol 
feminino 54 ENTREVISTA: Orlando Duarte 58 Clipping 
59 PROLONGAMENTO: Diogo Luís 60: LAZER: Carro 
62 Consolas 66 Regresso à Infância

PAULO BENTO
“Continuamos a ter dos melhores 
jogadores da Europa e do Mundo” P.10

Football Jobs P.36

Estádio: Hugo Leal P.65

IX Estágio do Jogador: Uma Per-
spectiva de Emprego P.22

Entrevista: Carlos Saleiro 
P.56

FIFPro Legal Network P.48

ENTREVISTA

Relógios
P.63



05

ASF - AGÊNCIA DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - ASF@BOLA.PT, IMAGENS QUE FAZEM HISTÓRIA

MEMÓRIA 

Nasceu a 17 de Junho de 1938, aquele que viria a ser um dos melhores guarda-
redes portugueses. Félix Mourinho fez carreira em dois clubes: Vitória de Setúbal 
(1958/1968) e Belenenses (1968/1974). Posteriormente, continuou a vida ligada ao 
futebol mas no papel de treinador.
Félix Mourinho, pai de José Mourinho, actual treinador do Real Madrid, era figura de 
destaque da formação sadina.
Na foto, podemos ver uma das muitas provas disso mesmo – uma vistosa defesa na 
final de uma Taça de Portugal. Apesar da derrota por 3-0 diante do Benfica, ficou 
para a história e na memória de muitos, a excelente exibição de Félix Mourinho, a 1 
de Julho de 1962, no Estádio Nacional.

Félix 
Mourinho
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SUB 20
O Presidente da República condecorou a selecção nacional de sub-20 pelo seu brilhante 
segundo lugar no Mundial da categoria que decorreu na Colômbia. Cavaco Silva agraciou os 
jogadores com a condecoração de Cavaleiro da Ordem do Infante Dom Henrique, enquanto a 
equipa técnica liderada por Ilídio Vale recebeu a Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique. 
Durante a cerimónia, realizada no Palácio de Belém, Cavaco Silva enalteceu o desempenho da 
formação lusa e criticou o exagerado número de jogadores estrangeiros a actuar em Portugal. 
“Esta selecção demonstrou que algo está errado no futebol português, quando mais de 50 por 
cento dos jogadores que actuam em Portugal são estrangeiros.”

07
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TOZÉ

“Na altura nem imaginava que era possível chegar 
a levantar o troféu. Ainda hoje é inacreditável, 
porque todos continuam a associar-me à imagem do 
campeão do Mundo que levantou a taça. É algo que 
não consigo descrever”, afirmou há algum tempo 
Tozé à Lusa. E é verdade, Tozé será sempre para o 
futebol português “o capitão de Riade”.
António José Azevedo Pereira, vulgo Tozé, nasceu em 
Matosinhos, a 6 de Setembro de 1969. Foi no clube 
da terra, o Leixões, que Tozé surgiu para o futebol. 
Ali iniciou e terminou a carreira como futebolista 

profissional. Pelo meio jogou ainda no Tirsense (entre 
1992 e 1996), no Leça (duas épocas), no Alverca 
(1998/99) e no Maia (1999/2000). Vestiu 37 vezes a 
camisola de Portugal nas selecções jovens (um golo) 
e despediu-se dos relvados aos 32 anos, em 2002, 
após a final da Taça de Portugal entre o Leixões e o 
Sporting.
Tal como em muitos outros casos da “geração 
de Riade”, pode dizer-se que Tozé passou ao lado 
de uma carreira e que não conseguiu dar o salto 
esperado a nível profissional. Mas talento não lhe 

O médio ficou para a posteridade como “o capitão de Riade”, 
quando em 1989, na Arábia Saudita, levantou a Taça que 
consagrou Portugal como campeão do mundo de sub-20.

GLÓRIAS
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faltava. “Acho que podia ter chegado mais longe mas 
nunca estive em nenhum clube em que conseguisse 
perceber se podia chegar a um patamar mais 
elevado. Se fosse hoje, acho que 90 por cento dos 
jogadores tinha conseguido uma carreira totalmente 
diferente”, explicou.
Dos 18 campeões de Riade, “só três ou quatro 
conseguiram destacar-se e chegar ao patamar 
máximo nos clubes e na selecção”, recorda Tozé. “A 
quantidade e a qualidade actual dos empresários é 
determinante no sucesso”, justifica.
Porém, o êxito alcançado em 1989 permitiu alterar 
um pouco a realidade do futebol português e a forma 
de pensar dos seus dirigentes e treinadores. “O 
jovem no futebol português não tinha oportunidades, 
abundavam jogadores estrangeiros, nomeadamente 

brasileiros, e nós, com a nossa humildade e com aq-
uilo que conseguimos, tentámos inverter essa opinião 
e forma de pensar”, acrescenta Tozé.
O seleccionador nacional Carlos Queiroz não abdicou 
de Tozé durante a competição. O médio do Leixões 
alinhou nos seis jogos que Portugal disputou durante 
o Mundial. No encontro decisivo, frente à Nigéria 

(vitória por 2-0, com golos de Abel Silva e Jorge 
Couto), Tozé jogou ao lado de Filipe (Sporting) e de 
Hélio (Vitória de Setúbal). O capitão não dava muito 
nas vistas mas era uma espécie de pêndulo no meio 
do terreno. Era um daqueles jogadores que pela sua 
utilidade e capacidade de trabalho todos os treina-
dores gostam de ter nas respectivas equipas.  
Como recordação da gloriosa epopeia, Tozé ainda 
hoje guarda a braçadeira e uma bola da competição, 
assinadas por toda a comitiva lusa. 
Depois de abandonar os relvados, o médio exerceu 
diversos cargos directivos e técnicos no Leixões e 
chegou a enveredar pela carreira de treinador. En-
tretanto, decidiu voltar a estudar e tirar a licenciatura 
de Educação Física e Desporto, no Instituto Superior 
da Maia. Um exemplo para as gerações mais novas.

“ Ainda hoje todos 
continuam a associar-
me à imagem do 
campeão do Mundo 
que levantou a taça ” 



ENTREVISTA
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PAULO 
BENTO

Paulo Bento, 42 anos, seleccionador nacional. Uma 
voz mais do que autorizada para falar do futebol 
nacional, do jogador português, do que espera da 
Selecção Nacional e do play-off de apuramento para 
o Europeu de 2012. Uma conversa sem tácticas 
defensivas e sempre a pensar no sucesso das 
cores nacionais. “O jogador português é talentoso, 
intuitivo e cresceu sob o ponto de vista colectivo e 
físico», assegura o seleccionador.
 
Qual o sentimento do Seleccionador Nacional, 
agora que Portugal está dependente de um 
play-off para chegar à fase final do Europeu?
Mais do que expressar um sentimento, tenho a 
forte convicção de que vamos estar na fase final do 

Campeonato da Europa. Encontrámos a Selecção num 
contexto difícil mas conseguimos discutir o primeiro 
lugar e apuramento directo até ao último jogo, algo 
em que, se calhar, muitos chegaram a pensar ser 
impossível de acontecer. É verdade que desperdiçámos 
essa hipótese no último jogo da fase de grupos, mas 
temos agora uma segunda oportunidade, por via do 
play-off. Não escondo que ficou alguma insatisfação 
por não termos conseguido alcançar já esse objectivo, 
mas faremos tudo o que está ao nosso alcance para 
estarmos presentes no Campeonato da Europa.

Quais as expectativas para os jogos com a Bósnia?
Temos absoluta consciência de que vamos enfren-
tar uma equipa forte e com qualidade. Trata-se 

“ É minha 
convicção que vamos 
estar no Campeonato 
da Europa e que não 

foi  por perdermos 
um jogo e uma 

oportunidade que 
deixei de acreditar 
no nosso valor!” 

“Continuamos a ter dos melhores 
jogadores da Europa e do Mundo”
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da repetição de um duplo confronto que nos 
qualificou, há dois anos, para o Mundial da África 
do Sul, apenas com a inversão dos jogos. Estou 
confiante, mas é importante não esquecer que a 
Bósnia tem, hoje, muito mais maturidade e bons 
argumentos, tanto colectiva como individualmente. 
Além disso, o ambiente e o campo onde jogaremos 
vão aumentar as nossas dificuldades. Acredito, 
contudo, que com o carácter e a personalidade 
dos jogadores vamos resolver a nosso favor uma 
eliminatória em que cada uma das equipas tem 50 

por cento do favoritismo. É minha convicção  
que vamos estar no Campeonato da Europa  
e que não foi por perdermos um jogo  
e uma oportunidade que deixei de acreditar  
o nosso valor!

Li numa entrevista sua que a recuperação 
de que falou se ficou a dever, em grande 
parte, à atitude dos jogadores. Isso foi, de 
facto, determinante para Portugal alimentar 
o sonho de estar no Euro 2012?

O que quis realçar foi o seguinte: encontrei um 
grupo com um sentido da realidade bastante claro, 
com um sentido de responsabilidade muito elevado 
para dar a volta a uma situação que não era fácil e 
com uma atitude que, tanto nos jogos de qualifica-
ção como nos particulares, foi a atitude que uma 
equipa deve ter quando representa o seu país! À 
parte daquilo que é mais visível, ou seja, os resulta-
dos, somos hoje uma equipa competitiva e que sabe 
extrair dos jogos os ensinamentos necessários para 
crescer... enquanto equipa.

A escola 
de guarda-redes
e os defesas 
esquerdos...
Questão importante 
tem a ver com o campo 
de recrutamento 
dos treinadores. Em 
tempos dizia-se que tín-
hamos falta de pontas-
de-lança. E hoje? Quais 
as maiores dificuldades 
que enfrenta o seleccio-
nador nacional?
- Durante muitos anos, 
defendemos que havia 
dificuldade em recru-
tar pontas-de-lança. 
Nas últimas épocas 
tivemos Pauleta como 
o grande goleador, mas 
durante esses anos 
tínhamos, também, 
jogadores de enorme 
qualidade... Se calhar 
a década de 80 teve 

muitos jogadores com 
boas condições e Por-
tugal só em 1984 e 86 
esteve em fases finais. 
Mas tínhamos Manuel 
Fernandes, Jordão, 
Nené, Gomes... E a 
Selecção não usufruiu 
da qualidade desses 
jogadores. Depois 
disso fomos ao encon-
tro de outras soluções, 
com o João Pinto, o 
Sá Pinto, Figo, Sérgio 
Conceição, agora o 
Ronaldo... Hoje, há 
realmente algumas 
lacunas que nos levam 
a ter de olhar para cer-
tas posições com mais 
cuidado e a alargar o 
leque de observações: 

os guarda-redes, não 
pela qualidade mas 
pela assiduidade com 
que alguns jogam, 
por vezes levam-nos 
a ter um leque de 
escolha não muito 
abrangente; e defesas-
esquerdos de raiz não 
há assim tantos, mas 
temos um jogador que, 
fruto de uma adapta-
ção extraordinária, 
consegue ser um dos 
melhores do mundo ac-
tualmente. Há, depois, 
pontualmente, o caso 
dos médios defensivos 
e dos pontas-de-lança, 
mas vamos tendo 
soluções para o pre-
sente e o futuro.

ENTREVISTA
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Como seleccionador, sente que dispôs de um 
bom leque de opções, atendendo àquilo que é 
a realidade actual do jogador português?
Portugal tem bons jogadores. Tem futebolistas de 
qualidade, jogadores com muita maturidade e que 
jogam nas melhores ligas e em alguns dos melhores 
clubes da Europa. Mas temos diferenças em relação 
a outras selecções... Se compararmos Portugal com 
o campo de recrutamento que têm, por exemplo, 
Brasil, Argentina, Espanha ou, até, a Alemanha ou 
a Itália, concluímos que não temos a mesma base 

de trabalho que têm essas selecções. Portugal 
tem é, actualmente, e não me refiro apenas aos 
20/23 que possam vir a ser chamados, um conjunto 
muito vasto de jogadores que podem estar na 
Selecção Nacional. E falo, também, de alguns jovens 
jogadores de muita qualidade, que precisam de um 
espaço maior para crescer e se tornarem, então, 
mais competitivos e opções válidas para a Selecção.

Foi jogador, treinador de equipas jovens, treina-
dor de clube e agora seleccionador. O jogador 

“O jogador português 
é talentoso, intuitivo 

e cresceu sob o ponto 
de vista colectivo e físico, 

porque o futebol 
é, hoje, um jogo mais 

rápido, mais dinâmico” 
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português mudou muito ao longo dos anos?
O jogador português teve sempre algo que o 
caracteriza: a capacidade técnica. Depois, também 
fruto de outras experiências que foram tendo ao 
longo do tempo, nesses campeonatos e equipas de 
que já falei, foram evoluindo naturalmente. Esse é, 
aliás, o caminho lógico de alguém que quer chegar 
ao mais alto patamar... A verdade é que, se calhar, 
em termos colectivos, as equipas portuguesas e a 
própria Selecção Nacional também se foi tornando 
um pouco mais agressiva, mais competitiva. 
Portanto, de há uns anos a esta parte, houve uma 
evolução natural em termos tácticos, na dimensão 
física do próprio jogo, que é hoje diferente daquilo 
que era há uns anos, mas numa coisa o jogador 
português não mudou: continua a ter uma grande 
capacidade técnica, continua a ser um jogador 
talentoso, imprevisível, por isso, continuamos a ter 
dos melhores jogadores da Europa e do Mundo.

O talento e a capacidade técnica são, no 
fundo, as grandes características do jogador 
português... Mas houve evolução...
- Sim, o talento e a técnica são algo inato! Pode 
ser trabalhado, é certo, mas nasce com o jogador. 
Depois, dentro da organização das equipas onde 
passa, o jogador português vai evoluindo sob o 
ponto de vista táctico. Se virmos bem, hoje, os 
próprios brasileiros são muitas vezes criticados 
por estarem a ver o jogo mais pelo lado organizati-
vo do que pelo espectáculo. Mas essa é a evolução 
do futebol e levou as equipas a jogarem de uma 
forma mais organizada e a dependerem menos 
dos talentos. O jogador português é talentoso, 
intuitivo e cresceu sob o ponto de vista colectivo 
e físico, porque o futebol é, hoje, um jogo mais 
rápido, mais agressivo e até mais dinâmico.

Figo e Cristiano Ronaldo forem eleitos 
Melhores do Mundo em poucos anos. Essa é 
mais uma prova da evolução de que fala?
Sim, tem muito a ver com o que estamos a falar... 
São dois jogadores de grande capacidade técnica, 

de características diferentes, é certo, mas que 
uma coisa têm em comum: a capacidade técnica 
e o talento. E ambos, o Figo antes e o Ronaldo 
agora, sempre estiveram envolvidos numa dinâmi-
ca colectiva que os fez evoluir a outros níveis. 
E são dois jogadores que, em termos físicos, se 
conseguem manter no top durante muito tempo. 
Pela capacidade de trabalho, pela forma como en-
caram a competição, pelo espírito. São dois bons 
exemplos de que o jogador português consegue 
dar muita qualidade às equipas. E sem comparar 

ENTREVISTA
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“Espero contar 
sempre com  
o apoio do público!”
A derrota com a 
Dinamarca e  
a necessidade de 
disputar o play-
off de apuramento 
para o Europeu 
pode ter esfriado  
a relação do  
público com  
a Selecção Nacio-
nal. Paulo Bento 
prefere olhar para 
o jogo de dia 15 
de Novembro com 
optimismo e uma 
forte convicção...
- Espero contar 
sempre com o 

apoio do público! 
Enquanto grupo 
de trabalho, con-
sciente e já com 
grande maturidade, 
estamos receptivos 
à crítica e temos 
a noção exacta de 
que não fizemos 
tudo bem, nome-
adamente no último 
jogo, na Dinamarca. 
Mas não devemos 
pôr tudo em causa 
pelo facto de ter-
mos de disputar o 
play-off... O apoio 
do nosso público é 

essencial e indis-
pensável, portanto, 
acredito que vamos 
poder contar sem-
pre com os portu-
gueses!
Um mea-culpa com 
a consciência de 
que Portugal tem, 
apesar de tudo, 
condições para 
estar no Europeu. 
Mas o «sim»  
do público no 
próximo dia 15  
de Novembro pode 
ser também 
fundamental!

“ Em termos de 
resultados, temos estado 
bem. Agora, faltam outras 

coisas que devemos 
procurar, para dotar 

o futebol português de 
melhores condições..” 
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directamente nem falar do mesmo talento, outros 
jogadores há que, se tiverem um bom espaço 
competitivo para crescerem, poderão ser grandes 
jogadores, independentemente de serem Ronaldos 
ou Figos, porque esses, já se sabe, só aparecem 
de tempos a tempos...

O jogador português tem talento e tem 
sucesso, as equipas portuguesas ou onde jo-
gam portugueses conquistam títulos... O que 
falta para a Selecção Nacional conseguir, 
também, uma importante conquista?
É difícil comparar. Quando falamos do jogador 
português, é numa vertente individual. Quando fala-
mos das equipas portuguesas, é numa perspectiva 
colectiva e a maioria está recheada de jogadores 
de outras nacionalidades. E depois falamos de uma 
Selecção Nacional, que junta esporadicamente um 
núcleo de jogadores para encarar uma fase de qual-
ificação ou um particular, à qual não se deve exigir 
a mesma coisa, em termos colectivos, do que à 
equipa de um clube. Mais ainda numa equipa como 
a portuguesa, onde os jogadores vêm dos mais 
variados países e das mais variadas equipas. É uma 
situação totalmente diferente quando comparada, 
por exemplo, com o que acontece em Espanha – 
quase todos os jogadores jogam no campeonato e o 
onze inicial é formado, praticamente, por jogadores 
dos dois principais clubes. Mas não só... Itália, In-
glaterra e Alemanha são, igualmente, selecções cu-
jos jogadores jogam praticamente todos no país, o 
que facilita em termos de organização, estabilidade 
e identidade com a própria forma de jogar. Mesmo 
assim, e com todos estes handicaps, Portugal 
esteve numa meia-final do Campeonato da Europa 
em 2000, na meia-final do Mundial de 2006, na final 
do Europeu de 2004 e foi eliminado em 2010 pela 
selecção da Espanha e em 2008 pela selecção da 
Alemanha, que foi finalista... Portanto, Portugal não 
tem feito nada negativo, pelo contrário, em termos 
de resultados temos estado bem. Agora, faltam 
outras coisas que devemos procurar, para dotar o 
futebol português de melhores condições de treino 
para atingirmos ainda melhores resultados.
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Viciação de  
resultados
FIFPro quer ajudar UEFA e FIFA 
A FIFPro considera a viciação de resultados  um 
problema que não deve ser subestimado. 
Os sindicatos de jogadores europeus disponibilizaram-
se e solicitaram a cooperação da UEFA e da FIFA para 
ajudar a resolver este problema.
No decorrer da última assembleia anual da FIFPro 
Divisão Europa, que se realizou em Marrocos, um dos 
assuntos abordados foi a manipulação de resultados. 
Foram denunciados vários casos sobre clubes e joga-
dores que podem ou não estar envolvido em casos de 
corrupção.  O que se passa na Sérvia, onde jogadores 
denunciaram práticas de corrupção em vários clubes, 
em Itália, onde vários jogadores e clubes estão sob 
suspeita, e mais recentemente, na Turquia, onde 
foram feitas detenções preocupa a família do futebol. 
Face às denúncias públicas os membros da FIFPro 
Divisão Europa expressaram a sua preocupação sobre 
este assunto e sugeriram a criação de um espaço 
e/ou programa de aconselhamento onde vários 
especialistas pudessem ajudar, esclarecer e educar 
os jogadores. 
Qualquer programa de aconselhamento terá, obvia-
mente,  que ser criado em cooperação com a UEFA e 
FIFA e estas já se mostraram empenhadas em cooperar. 
O presidente da UEFA, Michel Platini, deixou isso 
claro numa carta enviada para a assembleia geral da 
FIFPro Divisão Europa, onde refere que “a luta contra 
a viciação de resultados não funciona sem o apoio dos 
jogadores”.
“Estamos conscientes de que os jogadores têm mais 
confiança nos seus representantes, jogadores, sindica-
tos e associações do que nas autoridades do futebol. 
Isso é normal, mas é também por isso que contamos 
convosco”, concluiu Platini. Joaquim Evangelista, na 
qualidade de membro do Board  da FIFPro Divisão 
Europa, afirmou que “a conjuntura económica adversa 
e as más condições de trabalho em alguns países fra-
gilizam o jogador e demais agentes desportivos. Desta 
forma fica-se mais sujeito a todo o tipo de pressão”.  
Concluindo refere que” É um dever de todos, FIFA, 
UEFA, FIFPro, EPFL e ECA, numa profissão que gera 
milhões, garantir as condições  mínimas de trabalho  
e  o cumprimento das obrigações.

Augusto Baganha é o novo presidente do IDP
Baganha sucede assim a Luís Sardinha que ocupava o cargo desde 2005. O antigo campeão de basquetebol 
pelo Sporting, Augusto Baganha, será o novo presidente do Instituto do Desporto de Portugal (IDP). 
O novo líder do organismo tem 60 anos e um passado ligado ao clube de Alvalade, onde foi campeão nacional 
como atleta, desempenhando ainda diversos cargos directivos nas diferentes modalidades. 
Dizer ainda que Augusto Fontes Baganha, nasceu em Coimbra a 4 de Janeiro de 1951, é licenciado em 
Ciências Matemáticas pela Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra e tem um mestrado em gestão 
do Desporto. O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), congratula-se com a escolha de 
Augusto Baganha para o cargo de líder do IDP dando-lhe as boas vindas e votos para que tudo lhe corra bem.

A escolha do primeiro ministro, Pedro Passos Coelho, para dirigir a pasta 
do desporto foi Alexandre Mestre.

Perfil Alexandre Miguel Mestre é o novo Secretário de Estado do 
Desporto e da Juventude (SEJD), sucedendo assim a Laurentido Dias. 
Uma casa que bem conhece, dado que passou por ela entre 2003 e 
2005 como adjunto do antigo secretário, Hermínio Loureiro.
Mestre fazia parte até ao momento de uma sociedade de advogados 
PLMJ, como associado sénior exercendo nas áreas do Direito do De-
sporto e do Direito Comunitário. Formado em Direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, em 1998, o jurista concluiu uma 
pós-graduação em Estudos Jurídicos e Económicos da União Europeia 
pela Universidade de Paris I, Panthéon Sorbonne, e ainda um mestrado 
em Estudos Europeus, Vertente Jurí no Instituto de Estudos Europeus 
da Universidade Católica Portuguesa. Em 2005, doutorou-se em Direito 
Comunitário Desportivo, na Edge Hill University, em Inglaterra.
No que diz respeito ao desporto, Alexandre Mestre é vice-presidente da 
International Sport Law Association (referente à zona Sul) e integra o 
conselho directivo da Academia Olímpica de Portugal desde 2002, sendo 
ainda vogal no grupo de constituição do Tribunal Arbitral do Desporto.

Alexandre Mestre 
O novo secretário de Estado do Desporto  
e da Juventude

FPF Eleições confirmadas a 10 de Dezembro
A Federação portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que as eleições para a presidência do organismo serão 
feitas no dia 10 de Dezembro. A Assembleia Geral extraordinária, que visa constituir a Assembleia Eleitoral 
para a eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2012/2015, vai realizar-se entre as 10 e as 13 horas, na 
sede da FPF.  Referir ainda que as listas candidatas deverão ser apresentadas até às 16 horas do dia 27 de 
Outubro.  Para já, estão na corrida à presidência da FPF, dois nomes: António Sequeira e Fernando Gomes.
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Inglaterra
Nani eleito pelos adeptos
O internacional português, Nani, ganhou o prémio de melhor jogador do 
Manchester United no mês de Setembro.
Numa votação realizada levada a cabo no site oficial do clube inglês, o extremo 
português superou em número de votos jogadores como Wayne Rooney e 
David De Gea. Nani somou 36 por cento dos votos num total de 15 mil votos. 
De destacar ainda que no mês passado, Nani jogou pela centésima vez ao 
serviço dos “Red Devils” diante do Chelsea, num encontro que o United ganhou 
por 3-1. Onde Nani esteve em grande plano. 

Yannick Djaló  
recorre ao Sindicato
No âmbito do conflito que opõe Yannick Djaló ao Nice, o Tribunal Arbitral do 
Desporto (TAS) confirmou a decisão da FIFA que impede a inscrição do jogador 
pelo clube francês. Permanece agora a questão de âmbito laboral. Yannick 
pretende cumprir o contrato de trabalho que assinou e espera igual desejo por 
parte do Nice. 
Entretanto o futebolista solicitou apoio ao Sindicato dos Jogadores Profissionais 
de Futebol, tendo este, através de Joaquim Evangelista, manifestado total 
empenhamento institucional e pessoal na resolução deste caso.

O futebolista do Barcelona Lionel Messi, considerado pela FIFA o melhor jogador 
do mundo, deu o pontapé de saída para se eleger o melhor onze de 2011 e ainda o 
melhor jogador do referido ano.
Numa altura em que já se tornou num motivo de orgulho para a FIFPro a eleição 
dos melhores jogadores do ano, espera-se que esta edição seja novamente uma 
grande festa do futebol. 
Os resultados da votação, feita somente pelos jogadores inscritos em cada sindi-
cato membro da FIFPro, serão revelados, numa gala, a realizar em Zurique, a 9 de 
Janeiro de 2012.

Prémios FIFPro: 
Messi abre as 
“hostilidades”
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O presidente da Associação de Jogadores 
de Futebol Espanhóis (AFE), Luis Rubiales, 
no passado dia 11 de Agosto, anunciou 
uma greve para as duas primeiras jornadas 
do Campeonato Espanhol em protesto pela 
falta de liquidação das dívidas que ascen-
dem aos 50 milhões de euros, afectando 
mais de 200 jogadores nas duas principais 
ligas.  Rubiales comunicou esta decisão 
na presença de mais de uma centena 
de atletas, entre eles Iker Casillas, Carlos 
Puyol, Xabi Alonso, Fernando Llorente, Javi 
Martínez, Santi Cazorla. Destaque ainda 
para a presença de vários sindicatos e as-
sociações de jogadores de outros países, 
onde se inclui a presença, entre outros,  de 
Joaquim Evangelista, presidente do Sindi-
cato Português e Leo Grosso, presidente da 
FIFPro.  “Os jogadores uniram-se e querem 
que esta situação acabe de uma vez por 
todas por isso foi tomada esta decisão un-

ânime de convocar uma greve para as duas 
primeiras jornadas da primeira e segunda 
divisão. A liga não será iniciada até que haja 
uma negociação sobre um acordo colectivo 
que tarda em aparecer”, afirmou Rubiales.  
O líder da AFE acrescentou ainda que 
“os jogadores não querem mais dinheiro, 
querem é que se cumpram os contratos 
e que o futebol seja uma competição com 
condições de igualdade para todos, sem 
excepção”. Quem marcou presença nesta 
conferência de imprensa, foi o guarda-re-
des e capitão do Real Madrid, Casillas, que 
referiu que “só vai haver futebol quando 
houver acordo. Temo de ser solidários com 
quem não está bem. Os números estão aí. 
Luis Rubiales falou com todos e vamos 
apoiá-lo até a morte. Posso dizer e assegu-
rar que não vai haver jogos”.  A crise está 
a assolar o futebol espanhol e fica marcada 
pela greve dos jogadores profissionais, nas 

primeiras duas jornadas do campeonato.

O acordo que  
desconvocou a greve
À sétima reunião a Liga e a Associação 
de Futebolistas Espanhóis chegaram a 
acordo e, consequentemente, a AFE de-
cidiu desconvocar a greve. Neste último 
encontro, que se prolongou pela madru-
gada, atingiram-se os consensos mínimos.  
Os jogadores aceitaram desta forma, as 
garantias apresentadas pela Liga para 
o pagamento dos 50 milhões de euros 
a cerca de 200 futebolistas relativos aos 
salários em atraso e aceitaram renovar o 
contrato colectivo de trabalho, que prevê o 
direito dos jogadores rescindirem os víncu-
los aos clubes em caso de incumprimento 
salarial.  Espera-se que desta forma os 
futebolistas espanhóis possam ter uma 
época mais tranquila.

Espanha
Jogadores pararam o futebol em Espanha, 
Rubiales exige respeito pelos contratos

Yes We Can
Joaquim Evangelista, entre outros, esteve 
em Madrid a quando do anúncio da 
greve. Além de manifestar a solidariedade 
pessoal e institucional aos jogadores 
espanhóis e a Luís Rubiales  lançou um  
desafio à Liga: “um país que é campeão 
da Europa e do Mundo de futebol, que 
tem o campeonato mais visto, onde 
joga o melhor jogador e treina o melhor 
treinador, não pode ser notícia devido ao 
não comprimento das obrigações para 
com os futebolistas. Não é aceitável que 
os responsáveis pelo sucesso do negócio 
do futebol sejam tratados desta forma. 
Exige-se que a Liga tenha uma posição 
responsável e ajude a desconvocar esta 
greve. Exige-se que a Liga subscreva um 
Contrato Colectivo de Trabalho, pelo me-
nos, nesta matéria, igual ao que vigora em 
Portugal”, referiu. Evangelista destaca o 
papel de Luís Rubiales, presidente da AFE 
que  conseguiu mobilizar os jogadores 
espanhóis para esta causa, por um lado e, 
por outro, afirmou internacionalmente o 
papel dos sindicatos dando-lhes um papel 
acrescido face ao futuro.
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Já são conhecidas as selecções que Por-
tugal vai enfrentar na fase de qualificação 
para o Mundial 2014 que vai decorrer no 
Brasil. A Selecção Nacional ficou inserida 
no Grupo F, juntamente com a Rússia, Is-
rael, Irlanda do Norte, Azerbaijão e ainda o 
Luxemburgo.  Referir que Portugal entrou 
como cabeça-de-série neste sorteio, moti-
vo pelo qual evitou adversários como a Es-
panha, Alemanha, Inglaterra ou Itália, por 
exemplo. Mencionar ainda que o vencedor 
do grupo fica imediatamente apurado para 
a fase final, que se disputa no Brasil. Já o 
segundo classificado poderá vir a disputar 
um “play-off”.  Paulo Bento, seleccionador 
nacional, esteve presente no Rio de Janei-
ro, local onde se realizou este sorteio, e 
aproveitou para comentar o resultado do 
mesmo. Bento diz não esperar facilidades 

nesta fase de qualificação para o Mun-
dial-2014.  “Não podemos pensar em fa-
cilidades. A Rússia é um adversário muito 
forte, Israel é uma equipa que está na luta 
pelo apuramento para o Euro-2012, sem 
esquecer que as outras selecções tam-
bém podem ser complicadas”, afirmou o 
técnico português.  Apesar das cautelas, 
o seleccionador acredita que Portugal 
tem condições para marcar presença no 
Brasil. “Claro que podemos e queremos 
estar no Mundial-2014, num país que tem 
uma enorme paixão pelo futebol, que fala 
a nossa língua e onde teríamos, com cer-
teza, grande apoio. Mas o objectivo neste 
momento é estar presente no Euro-2012, 
na Ucrânia e na Polónia. É nesse objectivo 
que devemos estar completamente con-
centrados”, concluiu Paulo Bento.

Mundial2014: Portugal 
já conhece adversários da qualificação

A União do Futebol Italiano (AIC), junta-
mente com os jogadores da Primeira e 
Segunda ligas, fizeram greve à primeira 
jornada dos respectivos campeonatos. 
A greve surgiu devido à falta de um acor-
do com os clubes para a assinatura de 
um novo contrato colectivo de trabalho. 
“A Liga não aceitou a nossa proposta para 
um regime transitório e com estas condi-
ções, não se pode jogar”, explicou Damia-
no Tommasi, líder do Sindicato Italiano. 
Por outro lado, o presidente da Liga, Mau-
rizio Beretta, mostrou a sua intransigência 
ao referir que “o encontro foi muito claro, e 
não se vai assinar um acordo quando este 
só contém apenas dois pontos em discus-
são”. Acordo temporário acaba com a greve 
O Sindicato dos jogadores italianos e a Liga 
chegaram a acordo para um contrato co-
lectivo de trabalho temporário, que permi-
te assim, e para já, o arranque do campe-
onato. Desta forma, e tal como aconteceu 
em Espanha, o “calcio” inicia-se na segun-
da jornada, já que a primeira foi cancelada 

devido à greve decretada pelo sindicato. 
A criação de um fundo de solidariedade, 
proposta que entretanto caiu com o levan-
tamento da imposição do governo italiano, 
além da possibilidade de os clubes decidi-
rem unilateralmente o afastamento de um 
atleta, eram os pontos que dividiam as duas 
partes e estavam a comprometer o acordo. 
É de relembrar que os jogadores tinham 
proposto um “contrato que servisse de 
ponte” para vigorar nesta época, ideia que 
foi rejeitada prontamente pelos clubes, 
mas que agora parece pode avançar. As-
sim sendo, as duas partes chegaram a um 
acordo na negociação de um novo acordo 
para a renovação do contrato colectivo de 
trabalho, que se inicia na temporada de 
2012/2013. “Neste momento, o mais im-
portante foi a disponibilidade demonstrada 
pela Liga em avaliar a nossa proposta. Até 
agora, já aconteceram duas coisas: a taxa 
de solidariedade foi abolida e haverá uma 
reunião com o governo”, adiantou Damia-
no Tommasi.

Jogadores fazem 
greve em Itália
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Federação:  
Delegados eleitos
Realizou-se a 12 de Setembro as eleições dos delegados 
para a Federação Portuguesa de Futebol que vão represen-
tar os jogadores profissionais. O Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol, no âmbito do processo eleitoral 
para a eleição de delegados à Assembleia Geral da Federa-
ção Portuguesa de Futebol, promoveu a eleição dos delega-
dos representantes dos jogadores profissionais de futebol. 
Nesta eleição, e de acordo com os termos dos Estatutos da 
Federação Portuguesa de Futebol não puderam participar 
jogadores profissionais em actividade. Foi apresentada uma 
única lista, identificada como lista A, que acabou por ganhar 
com 67 votos contra zero brancos e nulos.

Os delegados eleitos pelo Sindicato são:
José Carlos Martins Ferreira 
Alfredo Ranque Franque 
Joaquim Gonçalves Rebelo 
António José Saúde dos Santos 
João Manuel Oliveira Pinto 

Como suplentes ficaram: 
João Nuno da Silva Cardoso Lucas 
Paulo Jorge Vida Ribeiro 
Rui Miguel Pinto Quintino Varão 
Emílio Manuel Delgado Peixe 
Fernando Manuel de Jesus Santos  

Sindicato reforça-se
O antigo jogador, João Oliveira Pinto, entra para o Sindicato no sentido de reforçar os delegados.  Assim sendo, e num sentido do SJPF estar mais perto e mais activo junto dos 
jogadores de futebol, este reforço vem nesse sentido dando ainda mais força à actividade já exercida por Lucas na zona norte e Tózé na sul. Oliveira Pinto, ex-internacional, vai 
actuar na zona centro do nosso país.

NOTÍCIAS
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Ronaldo e 
Mourinho 
premiados  
em Espanha
 
O jogador e o treinador do Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo e José Mourinho, respectivamente, rece-
beram um prémio do jornal espanhol A Marca refer-
ente à época transacta.
A cerimónia teve como palco, o Palácio Cibeles, a 
sede da autarquia de Madrid. Ronaldo recebeu as-
sim o Troféu Pichichi, atribuído ao melhor marcador. 
41 golos, foi a impressionante marca atingida pelo 
internacional português. 
Por sua vez, José Mourinho recebeu o Troféu Miguel 
Muñoz para o melhor treinador da temporada an-
terior. 
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O IX estágio para jogadores desem-
pregados realizou-se entre 27 de 
Junho e 31 de Agosto, com o SJPF 
a abrir também esta iniciativa aos 
jogadores amadores. 
A 28 e 30 de Junho, em Lisboa e 
em Vila Nova de Gaia, respectiva-
mente, foram escolhidos cerca de 20 
jogadores para integrar o estágio e um 
deles ainda iria fazer parte da equipa 
que iria participar no torneio FIFPro 

que se realizou na Holanda, a 16 e 17 
de Julho.  O jogador escolhido acabou 
por ser o médio Dino. 
Na conferência de imprensa que 
serviu para assinalar a abertura e 
a apresentação da IX Estágio do 
Jogador estiveram presentes, para 
além de Joaquim Evangelista, 
presidente do SJPF, e de João Vieira 
Pinto, vice-presidente do SJPF, Miguel 
Garcia, actualmente ao serviço do 

Orduspor, da Turquia, e ainda Carlos 
Oliveira, presidente do Leixões, que 
fez a promessa de contratar um 
jogador do estágio. Na apresentação 
foi feito o apelo para que os clubes 
contratem futebolistas portugueses. “À 
semelhança de outros sectores da vida 
portuguesa, que apelam ao consumo 
de produtos portugueses, eu apelo à 
contratação de jogadores portugueses. 
Nesta altura, é um dever dos agentes 

desportivos contratar jogadores por-
tugueses e ajudar a minimizar os seus 
problemas. Essa aposta é uma aposta 
ganha”, afirmou Joaquim Evangelista, 
acrescentando ainda que não há 
qualquer intenção xenófoba de limitar 
os jogadores estrangeiros, “bem pelo 
contrário”.
Por usa vez, o vice-presidente do SJPF 
João Vieira Pinto abordou a importân-
cia do estágio “para jogadores que 

DOSSIER

IX Estágio 
do Jogador

Uma 
Perspectiva 
de Emprego
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estão a passar grandes dificuldades”, 
recordando dois dos casos de sucesso.
“Aquilo que se passou com o Miguel 
Garcia e com o Paulo Santos é a 
grande bandeira que temos desta 
iniciativa, porque eles tiveram cora-
gem. Passaram por clubes grandes e 
tiveram a humildade suficiente para, 
quando estiveram numa situação 
de desemprego, solicitar a ajuda do 
Sindicato. Não tiveram vergonha, 

continuaram com a sua humildade, 
trabalharam sério”, explicou João 
Vieira Pinto.
Já Gilberto Madaíl, presidente da FPF, 
salientou que há muitos jogadores 
lusos de qualidade. “Chamar a atenção 
para a necessidade de os clubes olha-
rem para a matéria-prima que temos. 
Portugal não tem quantidade, mas 
tem muitos jogadores de qualidade, 
que militam nos escalões jovens, na II 

divisão, na III divisão e nos campe-
onatos distritais, mas que não são 
aproveitados”, afirmou.
O jogador Miguel Garcia foi o patrono 
do IX Estágio do Jogador e lembrou 
os tempos difíceis que viveu enquanto 
jogador desempregado aproveitando 
ainda para elogiar a iniciativa que 
vai na sua nona edição. “Não foi só 
confiança que ganhei durante a minha 
passagem pelo estágio, foi também 

motivação, a alegria de continuar 
a lutar pelo sonho de voltar a jogar 
ao mais alto nível”, adiantou Miguel 
Garcia. Quem também se associou 
a esta iniciativa, foi o Leixões, que 
se comprometeu a contratar um dos 
jogadores que vão estar no estágio. 
O presidente Carlos Oliveira recordou 
o caso de sucesso de Hugo Morais, 
contratado pelo clube de Matosinhos 
quando estava desempregado.

Caracterização do Projecto:
A IX edição do Estágio do Jogador enquadra-se 
numa perspectiva de emprego integrando duas 
vertentes: a desportiva e a da formação profissional.
Formação Desportiva: 
Visa assegurar actividade desportiva aos jogadores 
desempregados, com particular incidência na pré-
época e nos período de transferências, proporcio-
nando-lhes: 
• Condições de treino e jogo que permitam a 
manutenção da forma física;  
• Possibilidade de constituírem uma opção válida 
para os Clubes/SAD interessados em contratações. 

Assim, a vertente desportiva integra:  
• Treinos semanais • Jogos de exibição  
• Participação em Torneio Internacional da FIFPro 
Formação Profissional:  
A inquestionável importância da vertente desportiva 
não obsta, antes impõe, que seja complementada 
na perspectiva do pleno emprego. Assim sendo, a 
formação profissional ganha aqui foros de particular 
importância traduzindo-se em acções tendentes 
proporcionar aos desportistas desempregados 
formação específica.

Equipa Técnica:  
Coordenação: Joaquim Evangelista, João Vieira 
Pinto e Alfredo Ranque Franque 
Treinadores Sul: José Carlos e Joaquim Rebelo 
Treinadores Norte: Nandinho e Paulo Vida
Data de Realização:  
De 27 de Junho a 31 de Agosto de 2011 
Treinos:  
Datas: Os treinos semanais tiveram lugar nas manhãs 
de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 11h30  
Locais: 
- Estádio do Jamor, em Oeiras  
- Estádio Municipal da Lavandeira – V. N. Gaia



Depois da saída do Sporting e da 
passagem pelo campeonato ita-
liano, alguma vez pensaste passar 
por esta situação destas, ficar sem 
clube?
Nunca me passou pela cabeça ficar sem 
clube! Infelizmente tive uma lesão grave 
ao serviço do Reggina, naquela que foi 
a primeira vez que saí do país, e acabei 
por me ver nessa situação.

Na altura, como tiveste conheci-
mento do estágio para jogadores 
desempregados?
Foi através do Rebelo, um dos 
treinadores da zona sul do estágio. 
Ligou-me numa altura em que andava 
a fazer corrida sozinho, pelos jardins 
da Expo, à espera de um convite... Mas 
mal recebi o convite, entrei logo para o 
estágio porque sempre pensei que seria 

Miguel Garcia 
 «Passei a encarar o futebol de outra forma»

bom para mim tanto a nível físico como 
psicológico.

E como encaraste o estágio?
Com bastante naturalidade, pois 
encontrava-me numa situação que não 
era a melhor. Falei com os treinadores, 
José Carlos e Rebelo, que me ajudaram. 
Depois correu tudo pelo melhor, porque 
também entraram para o estágio outros 
jogadores bem conhecidos do nosso 
futebol, como o Bruno Bastos, Paulo 
Sérgio, Tiago Lemos entre outros. A 
união foi forte em torno de uma situação 
que foi difícil para todos, o que tornou 
tudo mais simples e mais fácil.

Durante o estágio, que ideias e an-
gústias te passaram pela cabeça?
Estava um pouco preocupado porque 
era uma situação nova para mim. Nunca 

me tinha imaginado no desemprego. 
Fiquei um pouco apreensivo de aparecer 
nos jornais e na televisão mas, com o 
avançar do estágio, esse sentimento foi 
desaparecendo, até porque estava ali 
para me valorizar, ganhar confiança e 
poder apresentar-me em forma para um 
clube me quisesse contratar. Felizmente, 
e com a ajuda de todos, isso foi possível.

Saído do estágio, foste jogar para 
o Olhanense. Em Janeiro, partiste 
para o Sporting de Braga onde, um 
ano e meio depois, estavas a jogar 
a final da Liga Europa! Ao longo dos 
dois anos, o que mudou em ti?
Passei a encarar o futebol de outra 
forma, a ver outros aspectos que descu-
rava. Se calhar foi isso que me valorizou 
e me fez lutar ainda mais pelo sonho 
de ser jogador profissional. Estou muito 

grato ao Olhanense pela oportunidade, 
porque tive muitos clubes na Primeira 
Liga que disseram que nunca jogaria 
futebol como dantes... Depois fui para 
Braga e aconteceram coisas bonitas na 
minha carreira! Graças a isso, hoje estou 
muito mais valorizado e confiante nas 
minhas capacidades.

Tens agora a segunda aventura no 
estrangeiro... Que expectativas para 
este desafio na Turquia?
Vou encontrar pessoas e um futebol 
diferente. E foi isso que me fez ir para 
lá. Se ficasse iria encontrar as mesmas 
coisas. Acho que faz bem mudar de 
ares de vez em quando. Neste caso 
foi o Orduspor que me ofereceu um 
contrato bastante bom, tanto a nível 
financeiro e como nos objectivos. É um 
clube novo, que agora quer consolidar 

Miguel Garcia, 28 anos, agora jogador do Odurspor, é de novo «patrono» do Estágio promovido pelo 
Sindicato. O defesa direito viveu, não há muito tempo, uma situação de indefinição na sua carreira, 
à qual se seguiram épocas de sucesso desportivo: do desemprego para o Olhanense, daí para o 
Sporting de Braga até... uma final europeia!!! Hoje, de partida para a Turquia, Miguel Garcia deixa 
o testemunho de quem encontrou na iniciativa do SJFP o caminho para o sucesso. Um exemplo 
que Miguel Garcia pretende ver seguido (como, felizmente, já tem acontecido) por muitos outros 
colegas de profissão, a quem deixa palavras de esperança e de grande motivação...
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o «patrono»



a sua posição no principal escalão 
do futebol turco e lutar, na segunda 
época, por uma classificação europeia.

Que mensagem deixas aos 
jogadores que se encontram 
desempregados e aos que já se 
encontram no estágio organizado 
pelo Sindicato?
Faço um apelo a todos os jogadores 
que se encontram desempregados a 
aparecer no Estádio do Jamor e no 
Municipal da Lavandeira, em Gaia, 
porque o estágio é um local em que 
encontramos outros jogadores para 
treinar, bons treinadores e boas 
condições que nos ajudam a estar em 
forma para quando aparecer um clube 
que nos queria contratar. Dessa forma 
poderemos estar nas melhores condi-
ções e, como se trata de um estágio 
que tem bastante visibilidade, dado o 
número elevado de jogos que fazemos, 
é bom para podermos mostrar qualida-
des aos olheiros dos clubes.

Que avaliação fazes do posiciona-
mento e atitude do Sindicato no 
futebol?
Tem desempenhado, ao longo dos 
anos, um papel muito importante, não 
só com este projecto de estágio para 
jogadores sem clube como, também, 
pelo excelente acompanhamento 
que faz ao longo da época, o que é 
sempre gratificante. Só tenho de dar 
os parabéns a todos os que trabalham 
no Sindicato porque, sem eles, o fu-
tebol português estaria numa posição 
muito má.

PAULO SANTOS 
E HUGO MORAIS
Da «montra» para a Primeira Liga!
Paulo Santos e Hugo Morais são dois futebolistas profissionais que também passaram pelo Estágio para Jogadores 
sem clube organizado pelo SJPF e, ainda, pelo Torneio FIFPro. Depois disso, cada um encontrou clube para prosseguir 
a carreira. O guarda-redes Paulo Santos foi jogar para o Estoril-Praia, estando agora ao serviço do Rio Ave, clube da 
Primeira Liga, onde é titularíssimo. Já o lateral esquerdo, Hugo Morais, foi contratado pelo Leixões, onde conseguiu ser 
umas das figuras da equipa nortenha, ajudando-a a subir de divisão. Nos dias de hoje continua a ser umas figuras do 
nosso campeonato mas com a camisola da Académica. Em conversa com a revista Jogadores, ambos admitem que 
o Estágio realizado pelo Sindicato é uma “mais valia para o jogador, que tem a oportunidade de mostrar o seu valor”, 
conforme fez questão de realçar o defesa Hugo Morais. “Este tipo de iniciativas é sempre importante. Porque um joga-
dor desempregado tem a possibilidade de treinar e manter a boa forma. O futebol é um desporto colectivo, portanto, 
se um atleta está desempregado só pode treinar sozinho a fazer corridas e pouco mais. Com a ajuda do Sindicato isso 
não acontece. Estamos inseridos num ambiente normal, de treino, igual aos dos clubes e com vários jogos”, acrescen-
tou o guardião. Sobre o Torneio FIFPro, mais uma vez Paulo Santos e Hugo Morais mostram sintonia ao referirem que 
a iniciativa constitui “uma grande montra para os jogadores, porque há vários olheiros de vários países”, dando assim 
“a possibilidade de assinar por um clube nacional ou estrangeiros”, sublinha o esquerdino.
Deixando, depois, uma recomendação, os dois atletas afirmam “que não há que ter vergonha de treinar no Estágio do 
Jogador porque, para além serem vistos por vários clubes, os jogadores estão a manter a forma», realça Paulo Santos. 
“Recomendo vivamente todos os jogadores desempregados a entrar neste estágio porque é benéfico”, conclui.
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José Carlos
“Gostava que todos  
encontrassem colocação”

Qual é o balanço que se pode fazer 
deste estágio? 
Correu bem. Apesar de no início o número 
de atletas ter sido bastante elevado foi-se 
reduzindo à medida que os jogadores 
foram encontrando clube. Em suma, 
podemos dizer que correu dentro das 
expectativas e daquilo que tinhamos 
inicialmente pensado.

Muitos jogadores encontraram 
clube. Que comentário merece este 
facto?
É positivo, embora o que para nós seja 
realmente bom é que eles tenham 

condições para treinar e se sintam bem 
enquanto estão aqui. Estar sem clube é 
uma situação difícil. A nível psicológico 
é muito desgastante e, como tal, é claro 

José Carlos, treinador da zona sul, ficou satisfeito com o trabalho 
realizado e não poupa nos elogios feitos aos jogadores que treinaram 
diariamente com o Sindicato. O técnico e vogal da direcção  
do SJPF tem ainda esperança de ver todos os jogadores  
com clube depois do final desta nona edição do estágio.
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que queremos que todos eles arranjem 
colocação. 

Falamos agora da qualidade dos 
jogadores. São superiores a anos 
anteriores? 
É sempre relativo, muitos daqueles 
que têm uma qualidade elevada já 
foram colocados mas continuamos a 
ter jogadores com muita qualidade que 
têm hipótese de pisar palcos de grande 
dimensão.

Como aparecem estes jogadores a 
nível psicológico no estágio?

A maior parte encara bem a situação, 
com normalidade, até porque quando 
aqui chegam vêem que vale a pena vir ao 
estágio porque têm uma oportunidade de 
dar nas vistas. As segundas-feiras são o 
dia mais difícil porque depois de um fim-
de-semana notam que os clubes já traba-
lham e ficam um bocado abatidos, mas 
com os treinos e os jogos que fazemos 
essa situação é ultrapassada. Mas dada 
a entrega, a vontade e o profissionalismo 
com que estes atletas encaram o estágio 
e os jogos não é preciso dizer mais nada 
da condição psíquica e física porque 
demonstram uma grande valentia.

“ Os atletas 
encaram  

o estágio com 
muita entrega, 

vontade  
e profissionalismo 

”
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Nandinho
“O Sindicato  
está de parabéns”

Como está a correr o estágio? 
Está a correr bem, os jogadores têm 
treinado bem, apesar de animicamente 
não estarem no seu melhor. Eu tendo 
o papel não só de treinador como de 
amigo e digo-lhes que esta iniciativa é 
válida porque lhes dá a hipótese de ga-
nharem forma e jogarem contra outras 
equipas como forma de se mostrarem 
a clubes interessados ou com lacunas 
no plantel.

E os jogadores, qual é o seu estado 
de espírito? 
Esta é uma situação que não é fácil, e 
tento fazer com eles não virem as costas 
ao futebol porque muitos sentem-se 
zangados e tristes com coisas que 
vão acontecendo e como tal é preciso 
animá-los.

O antigo jogador do Salgueiros, está de regresso ao futebol e sonha 
vir a ser treinador. No Sindicato encontrou uma porta aberta para 
iniciar esse mesmo sonho. Para já, está a adorar. Contudo, mostra-se 
preocupado com o futuro do jogador português.

Como vê este fenómeno de haver 
cada vez mais jogadores desem-
pregados?
 Com bastante preocupação. Não é bom 
porque todos têm o sonho de serem jo-
gadores profissionais e chegarem o mais 
longe possível e provavelmente têm 
descurado a parte social e educativa, 
bases são importantes para o pós-
futebol. Como tal, vou aconselhando-os 
o melhor que posso.

Porque aceitou este desafio? 
Sonho vir a ser treinador e depois de ter 
estado quatro anos afastado do futebol 
é difícil voltar. Como tal, este desafio é 
uma forma de começar, é o princípio 
para me voltar a ligar ao futebol. Desta 
forma, ganho currículo e ao mesmo 
tempo ajudo o sindicato nesta iniciativa 

até porque já tinha falado com o dr. 
Evangelista para entrar neste projecto 
e como este ano surgiu a oportunidade, 
aproveitei e estou a gostar muito.

Como avalia esta iniciativa organi-
zada pelo Sindicato?  
É de louvar que haja alguém que se 
preocupe com esta situação. O Sindicato 
está de parabéns e por aquilo que tenho 
ouvido por parte de jogadores que mar-
caram presença em em anos anteriores, 
o estágio está cada vez melhor porque 
se aproxima de um ambiente de um clu-
be profissional dadas as boas condições. 
Agora, também é preciso os jogadores 
ajudem o Sindicato a crescer e a ser 

cada vez melhor e com mais força no 
panorama do futebol nacional.

“ É preciso 
que os jogadores 
ajudem o Sindi-

cato a crescer e a 
ser cada vez  

melhor e a ter 
mais força no 

panorama do fute-
bol nacional.” ”
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SÉRGIO ZEFERINO 

FÁBIO MARQUES «EXCELENTE INCIATIVA»

Fábio Marques é um médio forma-
do no Belenenses que se encontra 
a treinar no Jamor integrado no 
Estágio do Sindicato. Em tempos, 
ainda júnior, Fábio esteve dois 
anos no Atlético de Madrid, depois 
regressou a Portugal, aos 17 anos, 
com contrato profissional assinado 
com o Belenenses. Apesar da 
situação que vive actualmente não 
ser a melhor, o jovem jogador não 
desiste. Aos 20 anos, Fábio Mar-
ques continuar a acreditar que tem 
condições para encontrar clube e 
continuar a fazer aquilo que mais 
gosta. Na última época, dada a 
forte concorrência no meio-campo 

da equipa azul, esteve emprestado 
ao Pinhalnovense e, hoje, apesar 
de estar sem clube, continua a 
trabalhar diariamente para atingir 
os seus objectivos. Fábio considera 
o Estágio organizado pelo Sindicato 
“uma excelente iniciativa”, dado 
que dá a possibilidade “de ter um 
treino como nos clubes, havendo 
ainda muitos jogadores para se 
mostrarem a potenciais interessa-
dos”. A nível pessoal, o ex-jogador 
do Belenenses diz que o estágio 
está a correr bem. “É melhor 
estar aqui a treinar com colegas 
e com bons treinadores do que 
ir para um parque correr sozinho 

na esperança que o telefone 
toque”, justificou. Fábio Marques 
foi um dos elementos que 
integrou a equipa do Sindicato 
que representou Portugal no 
torneio FIFPro e revelou-se uma 
agradável surpresa. “Este torneio 
é sempre uma grande montra 
e uma oportunidade para jogar 
com jogadores de outros países” 
afirmou.

“O SINDICATO É UM APOIO ESSENCIAL  
AO JOGADOR”
O avançado Sérgio Zeferino foi um dos seleccionados no 
projecto Academia BetClic. Jogou sempre em clubes como 
amador. Atlético, Vila Real, Pescadores e Odivelas, entre 
outros, fazem parte do seu percurso desportivo. Há poucos 
dias foi contratado pelo Benfica de Castelo Branco, já 
depois do estágio ter terminado. 

Foi um dos seleccionados no dia em que se realizou 
o projecto Academia BetClic. Como tiveste conheci-
mento desta iniciativa?
Por intermédio de um amigo e jogador que já passou 
pelo Estágio, o Nélson Veiga. Ele falou-me muito bem do 
Sindicato e destas iniciativas. Participei e tive a sorte de ser 
um dos escolhidos. 

Como encarou o estágio?
Como uma grande oportunidade, até porque temos muita 
gente a observar, bons treinadores e bons colegas que já lá 
andaram em cima o que me motiva sempre.

O que achas desta iniciativa do SJPF?
Fantástica, até porque já a conhecia – tenho amigos que já 
tinham cá estado a treinar e só me disseram maravilhas. 
Além do mais, quero pertencer a esta classe e, como 
tal, fiz-me de sócio. O Sindicato é um apoio e uma ajuda 
essencial ao jogador.

Rui Dolores, frequentou o Estágio do 
Jogador com a ambição de encontrar 
clube para continuar a fazer aquilo 
que mais gosta: Jogar futebol. 
Depois de passagens 
importantes por vários clubes, 

o que aconteceu para estar 
novamente desempregado?
Sinceramente ainda não percebi 
muito bem o que aconteceu para 
estar nesta situação. Tive uma infe-
licidade no final da última época e 
comunicaram-me que não contavam 
comigo mas é passado, agora estou 
aqui com a ajuda do Sindicato com 
a esperança de encontrar clube.

Como está a encerrar este 
estágio?
Como um miúdo de 20 anos porque 
estou aqui para me preparar para 
qualquer clube que apareça interes-
sado em mim.

Sente-se vítima da política de 
contratação em que se aposta 
maioritariamente em jogadores 
estrangeiros?
Nunca fui contra isso, há de facto 
muitas contratações duvidosas.  
Esta situação é má para os nossos 
jovens. 

O que acha desta iniciativa?
É muito bom para quem está 
desempregado. O Sindicato está a 
fazer um bom trabalho. Promove 
miúdos com valor e jogadores com 
algum historial o que é de louvar.  
Espero que este projecto se mante-
nha durante muito tempo.
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RUI DOLORES “SINTO-ME COMO UM MIÚDO DE 20 ANOS!”
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JORGE TAVARES REGRESSA AO CHIPRE
«NÃO HÁ QUE TER VERGONHA!»

MALAFAIA SEGUIU PARA O BOAVISTA
“DEVÍAMOS APOSTAR MAIS NAS CAMADAS JOVENS”

Malafaia passou pelo estágio da zona 
norte com a finalidade de forma ritmo 
competitivo e forma física para almejar ser 
contratado por um clube. Isso aconteceu, 

distinguidos e cá não. Devíamos voltar um 
pouco atrás e apostar mais nas camadas 
jovens porque antes ganhávamos torneios 
e campeonatos sub-17, 20, 21, etc e 
hoje isso não acontece. Temos muitos 
estrangeiros nas formações e os nacionais 
ficam no banco.

Em que medida o estágio o 
ajudou?
Como estava parado já algum tempo, 
fez-me bem porque vou ganhando ritmo e 

Jorge Tavares passou pelo Estágio do Jogador mas 
rapidamente encontrou clube. O destino foi o Ayia Napa, 
do Chipre, ou seja, o regresso a uma equipa que bem 
conhece pois jogou lá nas duas últimas épocas. Começou 
no Carcavelos, seguiu-se o Sporting e completou a sua 
formação no Belenenses. Como sénior, alinhou no Olivais 
e Moscavide e no Gloria Buzãu, da Roménia. Foi a sua 
primeira aventura fora do País. Agora, está de partida para 
a terceira época no Chipre.

Depois de uma aventura no Chipre, ficou 
sem clube. Deveu-se a algum problema em 
especial?
Uma lesão que me impossibilitou de jogar durante um ano. 
Felizmente recuperei e, como estava à procura de clube, 
soube deste Estágio do Sindicato. Achei por bem participar 
porque era uma possibilidade para mim de treinar e ganhar 

ritmo competitivo. Estou grato e confesso que caso não 
tivesse arranjado clube ficaria por cá até surgir um convite 
bom para mim.
Expectativas para esta nova etapa na tua vida?
Vou regressar ao Ayia Napa, da 2ª divisão cipriota. O objec-
tivo é jogar e ajudar o clube a subir de divisão para depois, 
quem sabe, jogar nessa mesma liga ou noutro campeonato.  

Como te correu o estágio?
Correu bem, apesar de ser uma situação complicada estar 
sem clube. Mas como aqui temos treinadores, um grupo de 
trabalho e boas condições, tornou-se tudo mais simples e 
isso faz-nos esquecer por umas horas este momento difícil.

E como avalia esta iniciativa do SJPF em que 
ano após ano organiza um estágio para joga-
dores desempregados?

Acho que é muito importante haver este tipo de iniciativa 
até porque, infelizmente, há cada vez mais jogadores sem 
clube. Não há que ter de vergonha de vir para aqui porque 
somos bem tratados, há jogos contra equipas das principais 
divisões, bons treinadores e boas condições. Como tal, 
recomendo a quem queira continuar a sua carreira e se 
encontre sem clube, o melhor que tem a fazer é juntar-se 
ao Sindicato.

forma física para quem sabe encontrar um 
clube para puder continuar a jogar. Esta 
iniciativa é muito boa, não só para os joga-
dores profissionais como para os amadores. 
O Sindicato está de parabéns mas precisa 
de ter mais força e isso só haverá quando 
houver uma união maior entre todos os 
jogadores portugueses juntamente com os 
estrangeiros que se quiserem juntar porque 
em Espanha, se houver algum problema, o 
Sindicato consegue parar o campeonato e 
aqui ainda falta essa força.

sendo o Boavista o destino deste ágil médio 
que já passou por Espanha. Malafaia apela 
ainda à união entre os jogadores para que 
tenham uma voz mais activa no futuro do 
futebol nacional.

Preocupa-o a aposta massiva dos 
clubes portugueses em atletas 
estrangeiros?
Não tenho nada contra jogadores estran-
geiros, sou isso sim a favor dos nacionais 
porque lá fora nós somos valorizados e 
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Torneio

mais um passo  
para o sucesso

O Sindicato dos Jogadores, 
representando Portugal, terminou 
na sexta posição da VII Edição do 
Torneio FIFPro – competição desti-
nada a jogadores desempregados, 
que decorreu nos dias 16 e 17 de 
Julho, em Rijnsburg, na Holanda. 
A edição de 2011 foi ganha pela 
Holanda, que teve direito a jogar 
com a equipa amadora do Amere 
F.C. (triunfo por 2-0). Independen-
temente da classificação geral, e 
tal como em anos anteriores, foram 
revelados grandes valores e vários 
olheiros foram vistos na assistência 
dos diferentes encontros. Ou seja, 
o Torneio da FIFPro acaba por ser 

mais um passo na caminhada dos 
jogadores rumo ao...  sucesso.
Para além da nação organizadora, a 
Holanda, participaram ainda nesta 
competição,  selecções de Portugal, 
França, Itália, Espanha, Suíça e Di-
namarca. E a equipa do SJPF jogou, 
logo no primeiro embate, diante da 
anfitriã Holanda, tendo perdido por 
4-0, num jogo em que a competên-
cia de todos os jogadores lusos não 
teve correspondência com aquilo 
a que se chama, habitualmente, a 
sorte do jogo...
Já no segundo encontro, com a 
Dinamarca, o azar voltou a bater 
à porta da formação nacional, que 

acabou por perder 3-2, com golos 
de Filipe Falardo e Dionísio. No 
último jogo, a equipa do Sindicato 
empatou com a Espanha a uma 
bola. O golo foi marcado pelo 
’capitão’, Rui Baião.
Um sexto lugar para a história do 
torneio que acabou com um certo 
sabor amargo. A formação do SJPF 
jogou bem e só por manifesta 
falta de sorte não alcançou uma 
classificação superior. Por fim, é 
sempre bom realçar o desempenho 
e o «fair-play» demonstrado por 
todos os jogadores, treinadores 
e dirigentes que constituíram a 
comitiva.
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Sindicato tentou  
a bola na barra
Foi com satisfação que os jogadores e treinadores que estão a 
treinar no Jamor receberam a equipa do MaisFutebol, da TVI24.
Este momento lúdico, que serviu, também, de promoção, rev-
elou o bom espírito de equipa e a boa disposição que impera no 
Estágio do Jogador do Sindicato. 
Todos participaram e Ranque Franque, um dos vogais e trei-
nadores do SJPF, aproveitou a oportunidade para homenagear 
o seu ídolo e amigo Eusébio da Silva Ferreira. Tratou-se, sem 
dúvida, de um momento especial. Quanto ao resultado final da 
iniciativa… bom é melhor nem falar, várias tentativas acon-
teceram e algumas aproximações também mas o valeu foi par-
ticipar e proporcionar um dia diferente aos jogadores.

Corrida pelo  
jogador português
 
No sentido de alertar para o fenómeno do desemprego que afecta os jogadores de futebol, 
o Sindicato e a BetClic promoveram uma corrida entre o Parque Eduardo VII e a Câmara 
Municipal de Lisboa. Esta iniciativa contou com a presença de vários jogadores que 
frequentaram o Estágio do Jogador e os respectivos treinadores.  Numa altura em que 
esta a decorreu o mercado de transferências e com atenção ao fenómeno da crescente 
estrangeirização nas competições nacionais o Sindicato quis marcar a agenda desportiva 
do futebol na óptica dos mais frágeis. Com efeito, a corrida visou chamar a atenção para 
o jogador nacional e para o crescente desemprego no mundo do futebol. Joaquim Evan-
gelista, referiu que “a época arranca, infelizmente, sob o estigma da crise económica que 
se instalou na Europa e no Mundo. No seguimento do apelo do Presidente da República, o 
Primeiro Ministro e demais personalidades do nosso país para a aposta nos produtos nacionais, visando o reforço da nossa economia também o Sindicato entende que a 
aposta na actividade desportiva deve passar pela contratação de mais jogadores portugueses”. Terminada a corrida, e já no Terreiro do Passo, foi apresentado um estudo 
do Sindicato sobre a utilização de jogadores portugueses e estrangeiros na 1ª e 2ª Ligas do futebol nacional. 
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No passado dia 9 de Setembro, no Estádio 
Nacional,  teve lugar a sessão de encer-
ramento do 9º Estágio do Jogador.
O balanço é positivo e traduz-se na 
colocação de 57 jogadores desemprega-
dos – 26 na zona norte (48,5%) e 31 na 
zona sul (57,5%), num total de 54 em 
cada zona. 
Na cerimónia estiveram presentes o 
presidente e vice-presidente do SJPF, 
respectivamente Joaquim Evangelista 
e João Vieira Pinto, os treinadores Zé 
Carlos, Nandinho, Rebelo e Paulo Vida, 
bem como alguns daqueles que tornaram 
possível este projecto.
Joaquim Evangelista congratulou-se com 
os resultados obtidos. “ O SJPF tudo 
fez para ajudar a minimizar o problema 
destes jogadores proporcionando-lhes as 
condições necessárias à sua rápida inte-
gração” referiu. Continuou agradecendo 
à BETCLIC, Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, Federação Portuguesa de 
Futebol, Secretaria de Estado e da Juven-
tude, Instituto do Desporto de Portugal, 
Gaiaanima, Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional, TREZE, Central de Cervejas 
e Águas do Luso. “Sem o seu apoio não 
seria possível” concluiu.
Referindo-se ao recente apelo do 
Presidente da República exigiu que se 
passe das palavras aos actos na defesa 
do jogador nacional já que o mercado 
de transferências que agora findou se 
traduziu, em Portugal,  em 438 inscrições, 
254 de jogadores estrangeiros (58%) e 
184 de jogadores  portugueses (42%). 
Finalmente deixou uma mensagem de 
esperança aos jogadores que continuam a 
aguardar colocação referindo que ”no que 
depender do SJPF tudo faremos para vos 
ajudar a superar esta situação.” 
João Vieira Pinto reiterou as palavras do 
presidente e aproveitou a ocasião para 
parabenizar todos pelos resultados alca-
nçados. Agradeceu aos patrocinadores e 
à comunicação social ““porque sem eles 
não seria possível ter as boas condições 
que estes jogadores tiveram”. 
José Carlos, treinador da zona sul, elogiou 
o empenho de todos os atletas nos 
treinos, jogos e iniciativas e lamentou a 

pouca procura que os jogadores do está-
gio tiveram, nomeadamente da parte dos 
treinadores portugueses. Já o técnico da 
zona norte, Nandinho, falou de uma nova 
experiência na sua carreira e agradeceu 
a oportunidade de poder treinar e ganhar 
experiência. “Foi uma enorme honra estar 
neste projecto e aproveito para agradecer 
ao Sindicato a confiança depositada em 
mim e no Paulo Vida”. Nandinho concluiu 
a sua intervenção com um elogio e um 
obrigado aos jogadores que participaram 
no estágio. 
Por fim, Ranque Franque, vogal da 
direcção, considerada a “alma” do estágio 
(participa pela nona vez consecutiva) 
falou das emoções vividas. “É com al-
guma emoção que vejo terminar mais um 
edição deste projecto que já é uma refer-
ência no desporto nacional.  Confesso 
que o último dia de treinos, para mim, foi 
o mais difícil e marcante. Chorei, porque 
reconheço que fiz vários amigos e todos, 
sem excepção, podem ter a certeza que 
aqui está um amigo para vida. Em nome 
do SJPF obrigado a todos”, finalizou. 

...E JOGO COM JORNALIS-
TAS EMPATADO (8-1)
Depois da conferência de imprensa 
realizou-se no campo nº3 do Jamor,  
o há muito aguardado: Sindicato Vs 
Jornalistas. 
Na verdade a classe dos jornalistas 
prometeu vingar, dentro das 4 linhas,  
alguns dos últimos desaires com a classe 
dos sindicalistas.
Reforçados e beneficiando de baixas de 
última hora do SJPF  a expectativa era 
enorme. Rezam as crónicas jornalísticas 
(independentes) que se esqueceram de 
marcar JVP, JE e João Pedro Pais.  Este 
trio, verdadeira espinha dorsal da classe 
dos sindicalistas, realizou uma exibição 
de encher o olho tendo o último dado  
“música” no corredor direito.
Enfim, depois deste empate (8-1) os 
jornalistas estarão já a pensar na “forra” 
que se prevê para o final do ano e não 
nos parece que seja um jogo a feijões.
Agora a sério, a  todos o SJPF agradece 
a participação, o convívio e a amizade e  
convida para o próximo jogo.

Estágio 
termina 
com saldo 
positivo…



ESTÁGIO - PLANTEL - NORTE                        JULHO / AGOSTO 2011

Nome Posição Último Clube Data Nascimento Nacionalidade Nome Profissional

GUARDA REDES KOUMBA KONATE OUSMANE GUARDA-REDES FELGUEIRAS 12/27/1991 GABONESA OUSMANE

HUGO FILIPE PEREIRA FERREIRA GUARDA-REDES C.D.AVES 3/3/1984 PORTUGUESA HUGO FERREIRA

JOSÉ ANTÓNIO ALVES FERREIRA GUARDA-REDES BOAVISTA F.C. 8/24/1971 PORTUGUESA TÓ FERREIRA

DEFESAS HELDER MIGUEL DE OLIVEIRA M. DUARTE DEFESA CENTRAL ARCOZELO 4/3/1989 PORTUGUESA HELDER DUARTE

HELDER ROCHA OLIVEIRA DEFESA CENTRAL MELGACENSE 9/5/1984 PORTUGUESA HELDER OLIVEIRA

PEDRO SABINO A. COSTA GONÇALVES LATERAL ESQUERDO INFESTA 9/1/1990 SABINO

DANIEL SILOVA CARVALHO DEFESA ESQUERDO C.D.CANDAL 1/7/1985 PORTUGUESA DANIEL CARVALHO

MARCO TIAGO FAUSTINO LATERAL ESQUERDO/CENTRAL CHERNO MORE 3/23/1974 PORTUGUESA FAUSTINO

LIOVARDO OLIVEIRA DEFESA CENTRAL ALVITE 11/2/1987 BRASILEIRA LIOVARDO

JOSÉ MANUEL SILVA COSTA DEFESA CENTRAL PENAFIEL 4/24/1980 PORTUGUESA JOSÉ COSTA

AUGUSTO BERNARDINO MARTINHO COSTA DEFESA DIREITO/ EXTREMO DIREITO TERRAS DE BOURO 8/22/1982 PORTUGUESA DINO

MÉDIOS PEDRO JORGE DIAS BARBOSA MÉDIO DEFENSIVO ARCOZELO 7/14/1991 PORTUGUESA PEDRO BARBOSA

NUNO MIGUEL MELO MOREIRA MÉDIO / EXTREMO PARADELA 9/29/1982 PORTUGUESA NUNO MOREIRA

EDGLAY F. DOS SANTOS JUNIOR MÉDIO DEFENSIVO / TRINCO / EXT CABECEIRENSE 8/7/1986 BRASILEIRA EDGLAY

JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORONEL MÉDIO OFENSIVO / AVANÇADO VALECAMBRENSE 3/24/1986 BRASILEIRA CORONEL

JOÃO PAULO MADANÇOS RODRIGUES MÉDIO ESQUERDO 5/23/1990 PORTUGUESA JOÃO RODRIGUES

FERNANDO JORGE B.P. VALENTE MÉDIO DEFENSIVO/INTERIOR VILA MEÃ 8/28/1979 PORTUGUESA JOCA II

MAURO ALBERTO ABREU SOUSA MÉDIO DEF./DEFESA CENTRAL JUV. GAULA 2/21/1987 PORTUGUESA MAURO SOUSA

TIAGO ANSELMO SILVA MONTEIRO MÉDIO CENTRO STª EULÁLIA 5/25/1991 PORTUGUESA TIAGO MONTEIRO

RICARDO SOUSA MALAFAIA FERNANDES MÉDIO INTERIOR GONDOMAR 8/11/1981 PORTUGUESA RICARDO FERNANDES

PEDRO LADEIRA MÉDIO SP. ESPINHO 9/21/1984 PORTUGUESA PEDRO LADEIRA

RICARDO JORGE PINTO FERREIRA “JOCA” MÉDIO DEFENSIVO LORCA (ESPANHA) PORTUGUESA

FÁBIO ROCHA VIEIRA MÉDIO CENTRO / OFENSIVO SP. ESPINHO 6/12/1991 PORTUGUESA

AVANÇADOS JOÃO FERREIRA RODRIGUES PINTO AVANÇADO RIO TINTO 4/6/1991 PORTUGUESA JOÃO PINTO

JOÃO CARLOS DIAS CORREIA AVANÇADO MACEDO DE CAVALEIROS 7/23/1985 PORTUGUESA CARLITOS

FILIPE MANUEL NUNES CÂNDIDO AVANÇADO VILA MEÃ 9/28/1978 PORTUGUESA FILIPE CÂNDIDO

RICARDO NUNO MACHADO DE SOUSA AVANÇADO GANDRA 7/24/1989 PORTUGUESA RICARDO SOUSA

RUI DOLORES EXTREMO ESQUERDO BOAVISTA F.C. 5/2/1978 PORTUGUESA RUI DOLORES

JOEL PIRES AVANÇADO SEM CLUBE PORTUGUESA JOEL PIRES

WALDIR CESAR ANDRADE CARVALHO AVANÇADO SEM CLUBE 9/20/1991 CABO VERDIANA WALDIR

CHRISTOPHER AVANÇADO CANADÁ 8/20/1992 CANADIANA/PORT. CHRISTOPHER

JOHNNY TAYLOR NASCIMENTO MORAIS EXTREMO DIREITO  SAMPEDRENSE 5/13/1986 BRASILEIRA JOHNNY

RICARDO MIGUEL FERREIRA COSTA EXTREMO ESQUERDO MACEDO DE CAVALEIROS 1/16/1985 PORTUGUESA
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ESTÁGIO - PLANTEL - SUL                        JULHO / AGOSTO 2011

Nome Posição Último Clube Data Nascimento Nacionalidade Nome Profissional

GUARDA-REDES RODOLFO DA GRAÇA B. F. VACAS GUARDA-REDES SINTRENSE 12/3/1987 PORTUGUESA RODOLFO VACAS

PEDRO MIGUEL OLIVEIRA MIRANDA GUARDA-REDES ATLETICO 3/21/1990 PORTUGUESA PEDRO MIRANDA

TIAGO MANUEL PELICHE JORGE GUARDA-REDES OPERÁRIO (Açores) 3/3/1988 PORTUGUESA TIAGO JORGE

DEFESAS DIOGO ANDRÉ COELHO DOS SANTOS LATERAL DIREITO ALMANCILENSE 4/9/1989 PORTUGUESA DIOGO SANTOS

BRUNO ANDRÉ DA SILVA BOLINHAS LATERAL ESQUERDO DIGENIS (Chipre) 6/21/1990 PORTUGUESA BOLINHAS

DORIVAL THOMAZ JÚNIOR DEFESA CENTRAL PINHALNOVENSE 4/6/1976 BRASILEIRA DORIVAL

ALAIN DAVID ALMEIDA PILAR DEFESA CENTRAL TONDELA 7/14/1983 PORTUGUESA ALAIN

NELSON BARROS DE BRITO DEFESA CENTRAL / TRINCO ODIVELAS 3/15/1984 PORTUGUESA NELSON BRITO

PAULO RENATO VALÉRIO C. RODRIGUES DEFESA CENTRAL / TRINCO OLHANENSE 5/14/1987 PORTUGUESA PAULO RENATO

RICARDO JORGE MARQUES DUARTE LATERAL DIREITO DOXA (Chipre) 2/14/1982 PORTUGUESA MANGUALDE

MÉDIOS SANDRO LUDGERO M. DIAS GOMES TRINCO / LATERAL DIREITO BOAVISTA S. MATEUS 2/26/1987 PORTUGUESA SANDRO GOMES

FLÁVIO MANUEL MONTEIRO SILVA MÉDIO DEFENSIVO / TRINCO ENCARNACENSE 2/24/1989 PORTUGUESA FLÁVIO SILVA

JOÃO DIOGO GOMES REIS MÉDIO / EXTREMO DIR/ESQ ODIVELAS 11/19/1987 PORTUGUESA JOÃO REIS

FÁBIO IGOR RIBEIRO MARQUES MÉDIO CENTRO BELENENSES 12/25/1990 PORTUGUESA FÁBIO MARQUES

PAULO MANUEL MENDES VAZ MÉDIO OFENSIVO - ESQUERDO TONDELA 12/7/1983 PORTUGUESA PAULO VAZ

RUI MIGUEL MARQUES BAIÃO MÉDIO FÁTIMA 9/4/1980 PORTUGUESA RUI BAIÃO

LUIZ CESAR BARBIERE MÉDIO OFENSIVO ESPOSENDE 7/11/1981 BRASILEIRA CESINHA

SAMUEL BARBOSA BITTENCOURT MÉDIO OFENSIVO Chipre II Divisão 7/29/1984 BRASILEIRA SAMUEL

FILIPE MIGUEL FALARDO CASIMIRO MÉDIO OFENSIVO  ATLÉTICO 10/31/1983 PORTUGUESA FILIPE FALARDO

DAVIDE ALEXANDRE PINTO DIAS MEDIO DIREITO / ESQUERDO NAVAL 4/12/1983 PORTUGUESA DAVIDE

PAULO JORGE FERNANDES SERENO MÉDIO OFENSIVO MONSANTO 10/24/1983 PORTUGUESA PAULO SERENO

TIAGO DE ALMEIDA FIGUEIREDO MÉDIO CENTRO SINTRENSE 1/6/1988 PORTUGUESA TIAGO FIGUEIREDO

SUFRIM LOPES MÉDIO DEFENSIVO / TRINCO SP. COVILHÃ 3/25/1981 GUINEENSE SUFRIM

VASCO FILIPE PINTO Q. VARÃO MÉDIO SP. COVILHÃ 7/29/1981 PORTUGUESA VASCO VARÃO

DEMBA JASSI MÉDIO MADALENA (Açores) 9/12/1984 GUINEENSE DEMBA

AVANÇADOS SÉRGIO LEANDRO GOMES ZEFERINO AVANÇADO / EXTREMO  ODIVELAS 9/26/1984 PORTUGUESA SÉRGIO ZEFERINO

PIO GOMES CORREIA JÚNIOR AVANÇADO ODIVELAS 10/16/1989 PORTUGUESA PIO JÚNIOR

RICARDO SILVA PONTA DE LANÇA 8/15/1990 RICARDO SILVA

ROMÁRIO DE PAULA RIBEIRO AVANÇADO CARTAGENA (Espanha) 9/6/1989 BRASILEIRA ROMÁRIO

PAULO BUNZE EXTREMO DIREITO SANTOS (Angola) 7/19/1988 PORTUGUESA PAULO BUNZE

DIONÍSIO MENDES FERNANDES AVANÇADO TORREENSE 9/21/1981 PORTUGUESA DIONÍSIO

LUÍS CARLOS LOURENÇO DA SILVA AVANÇADO MOREIRENSE 6/5/1983 PORTUGUESA LOURENÇO

HELMUT A. FIGUEIREDO CALVET EXTREMO ESQ/DIR - AVANÇADO MARÍTIMO B 2/17/1989 PORTUGUESA ARY

RUI SERGIO DA COSTA GOMES AVANÇADO ALCOCHETENSE 8/1/1978 LUSO/ANGOLANO RUI GOMES

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA EXTREMO DIREITO / ESQUERDO ATLÉTICO 3/8/1976 PORTUGUESA PAULO SÉRGIO

IBRAIMA FALI BALDÉ AVANÇADO POLI IASI 1/15/1986 PORTUGUESA IBRAIMA

JORGE HUMBERTO PINTO TAVARES AVANÇADO AO AYIA NAPA 2/4/1986 PORTUGUESA JORGE TAVARES
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O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 
(SJPF), apoiado pela FIFPro, apresentou em Vila 
Nova de Gaia, no Estádio Municipal da Lavandeira, 
o seu mais recente projecto: “Football Jobs”, um 
site que visa responder ao problema do desemprego 
promovendo as ofertas de trabalho e colocando em 
contacto os diversos agentes desportivos.
Marcaram presença, entre outros, Joaquim Evan-
gelista, João Vieira Pinto, Nandinho e Paulo Vida 
(treinadores Zona Norte), Lucas, Ricardo (treinador 
de guarda-redes) e todo o plantel que frequenta o 
Estágio do Jogador.
Além da caracterização geral do projecto foram ainda 
explicados os pormenores de funcionamento do site. 
Numa sessão prática e participada os jogadores 
ficaram a saber como de modo próprio gerir o seu 
perfil de utilizador. 
O Sindicato tem consciência de que o sucesso das 
equipas não depende exclusivamente de contratos 
milionários. Assim, numa conjuntura difícil é impor-
tante fazer os contactos certos. 
Foi esta mensagem que o presidente do Sindicato 
transmitiu aos jogadores manifestando todo o empen-
hamento em os ajudar a superar esta situação difícil. 
Já João Vieira Pinto destacou a coragem dos 

FOOTBALL JOBS 
o portal do emprego na óptica do jogador

jogadores que apesar das dificuldades não viram 
as costas à luta e se apresentam todos os dias na 
certeza de encontrar uma solução. 
Também Nandinho enalteceu o profissionalismo e o 
bom ambiente de trabalho que existe no Estágio do 
Jogador, zona norte. Referiu que o empenhamento foi 
total e que a qualidade dos jogadores é evidente ape-
lando aos diversos agentes do futebol para que dêem 
uma oportunidade a estes jogadores. Em conclusão, 
importa sintetizar as várias vertentes do projecto 

GÉNESE DO PROJECTO 
O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 
(SJPF), consciente das dificuldades que afectam os 
jogadores ao nível do emprego tem procurado minimi-
zar o problema através de várias iniciativas. 
Entre estas, destaca-se o Estágio do Jogador onde se 
aposta nas vertentes desportiva (treinos e jogos de exi-
bição) e formativa (cursos de formação/qualificação) e 
que, paralelamente, engloba uma “Bolsa de Jogadores” 
potenciadora de emprego. Em 2009, no âmbito da ini-
ciativa BrainWave Competition promovida pela FIFPro 
(World Players`Union), o SJPF apresentou o projecto 
Football Jobs que pretende ser uma resposta para o 
problema no plano nacional e internacional.

CARACTERIZAÇÃO
O projecto Football Jobs visa responder ao problema 
do desemprego que afecta, cada vez mais, os 
profissionais de futebol. Na verdade, a conjuntura 
económica tem agravado as condições de trabalho e 
a falta de informação eficaz não permite identificar 
os jogadores desempregados.
Paralelamente, as novas tecnologias, face ao seu 
desenvolvimento, podem e devem ser o instrumento 
adequado à divulgação de informação actualizada e 
global. O Football Jobs é o portal de emprego, na óp-
tica do jogador, que coloca em contacto os diversos 
agentes desportivos - jogadores, clubes, dirigentes, 
treinadores, empresários, instituições desportivas – 
que pretendem contratar profissionais de futebol. 

OBJECTIVOS
• Minimizar o desemprego entre os jogadores de futebol
• Publicitar ofertas de emprego de jogadores, clubes 
e instituições oficiais
• Colocar em contacto os diversos agentes desportivos 
• Permitir ao jogador/clube criar o seu perfil 

APOIO 
FIFPro ( World Players`Unions)

PORTAL DO JOGADOR





Numa visita marcada pela emoção, o antigo jogador do Estrela da Amadora, que per-
deu as duas pernas num acidente de viação, esteve junto dos internacionais portugue-
ses e da restante equipa técnica. Na visita ao estágio da equipa das quinas, realizado 
em Óbidos, Humberto Miranda recebeu carinho e apoio de todos, sem excepção, mas 
com especial atenção do capitão Cristiano Ronaldo e do seleccionador nacional Paulo 
Bento. De recordar que desde a primeira hora, o Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol apoiou o atleta em termos pessoais, financeiros e jurídicos. No ano 
passado, após um longo processo judicial, o Tribunal de Trabalho de Sintra condenou 
o Estrela da Amadora ao pagamento de uma pensão anual vitalícia no valor de 18 mil 
euros, juntamente com um subsídio por incapacidade permanente.
Humberto Miranda, e apesar dos infortúnios da vida, sabe que tem motivos para 
sorrir pois contará sempre com o apoio do SJPF.

No passado dia 4 de Junho, o SJPF 
proporcionou, como havia prometido, 
uma visita do antigo jogador Humberto 
Miranda à selecção nacional.

Humberto 
Miranda
convive com a Selecção Nacional

SOLIDARIEDADE
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O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), 
na sequência do trabalho desenvolvido na promoção 
das boas práticas desportivas, foi convidado a integrar com 
a VIDC – Fair Play (Áustria), Camino (Alemanha), UISP (Itália), 
FAI (República da Irlanda), Likkukaa (Finlândia) 
e Mahatma Gandhi Organization (Hungria) – o projecto 
europeu SPIN (Inclusão Social pelo Desporto). 

SJPF integra 
iniciativa 
europeia

SPIN
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O projecto
O projecto SPIN pretende promover a inclusão social no e através 
do desporto e foi um das cinco escolhidos pela Comissão Euro-
peia entre os 90 projectos apresentados.

Objectivos
Fortalecer a inclusão social dos imigrantes, promovendo o 
envolvimento e a participação activa destes no desporto e na 
sociedade em que estão inseridos. 
Sensibilizar as principais instituições desportivas a estar mais 
acessíveis e abertas para as comunidades estrangeiras.
Promover o diálogo entre as instituições do desporto. Usando 
o potencial de integração e poder intercultural de diferentes 
modalidades desportivas migrantes.
Alertar para a discriminação étnica e racista no desporto europeu 
e fomentar a igualdade de direitos no desporto porque todos têm 
o direito de praticar desporto independentemente da nacionali-
dade, origem étnica, religião, orientação sexual, deficiência, sexo 
ou condição económica.

Actividades
No que diz respeito aos instrumentos de trabalho está previsto:
um guia de Boas Práticas que servirá para sensibilizar e gerar 
apoio público para a integração  no desporto. 
a realização de Workshops com o objectivo de discutir o que se 
deve fazer em cada país. Serão apresentadas diversas linhas de 
orientação e conselhos chave atenta a diversidade de cada país.
a comemoração do Dia Mundial dos Refugiados, efeméride que se 
celebra a 20 de Junho mas que pode ser replicada durante o ano.
Uma conferência Europeia que terá lugar em Viena, Austria, e 
durante dois dias reunirá os especialistas nesta área.
Um seminário europeu sobre o tema a realizar durante os Jogos 
Olímpicos de Inverno em Innsbruck.
A criação de um site

Resultados Esperados
Maior consciência e conhecimento sobre os métodos adequados a 
combater a exclusão social no desporto
Aumento da rede de contactos, experiências e informação sobre 
as melhores práticas
Capacitar  os emigrantes a participar no desporto e pelo desporto
Dotar as instituições desportivas de conhecimentos necessários a 
promover a inclusão social pelo desporto
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“ No âmbito do projecto SPIN (Inclusão 
Social  pelo Desporto) , o SJPF associou-se 
ao Dia Mundial  dos Refugiados, efeméride 

que se celebra a 20 de Junho.” 

No âmbito do projecto SPIN (Inclusão Social pelo Desporto), o SJPF associou-
se ao Dia Mundial dos Refugiados, efeméride que se celebra a 20 de Junho. 
Com o apoio das Nações Unidas, a data será comemorada com um evento 
que homenageia a coragem, a força e a determinação de mulheres, homens e 
crianças que são forçadas a fugir de sua terra natal sob a ameaça de conflito, 
perseguição e violência. Para marcar este dia, todos os membros deste 
projecto irão organizar um evento público com equipas de futebol formadas por 
imigrantes. 
O Dia Mundial dos Refugiados, a que o projecto SPIN se associou,  contou com 
o apoio do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António 
Guterres, que afirmou: “o desporto é incrível a quebrar barreiras e construir 
pontes entre as comunidades e dá aos jovens um enorme sentido de auto 
estima deixando de lado as diferenças culturais.”

SPIN





Novo 
Regime 
da Segurança Social dos Jogadores 
Profissionais de Futebol
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O Regime Contributivo da Segurança Social dos Jogadores Profissionais de 
Futebol que até este ano se encontrava previsto no Decreto-Lei n.º 300/89, de 
4 de Setembro, foi revogado pela Lei que aprova o Código Contributivo (Lei 
n.º 110/2009, de 16 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
55-A/2010, de 31 de Dezembro).
Assim, desde 1 de Janeiro de 2011 que aos Jogadores Profissionais de Futebol 
residentes em Portugal se aplica o Código dos Regimes Contributivos do 
Sistema Previdencial de Segurança Social (de ora em diante Código Contribu-
tivo), com as especificidades dele constantes. 
Vejamos e, então, alguns dos direitos e obrigações que resultam do regime 
actualmente em vigor

1 – REGIME APLICÁVEL
Aos jogadores profissionais de futebol – aqueles que exercem uma actividade 
desportiva remunerada como profissão exclusiva ou principal ao abrigo de 
um contrato de trabalho desportivo - é aplicável o Regime Geral da Segu-
rança Social dos Trabalhadores por Conta de Outrem, estabelecido no Código 
Contributivo com as especificidades previstas para os Praticantes desportivos 
profissionais.

2 – INSCRIÇÃO
Quando começa a trabalhar pela primeira vez ao abrigo de um contrato de 
trabalho desportivo, e se já não estiver inscrito na Segurança social, o jogador 
profissional de futebol residente em Portugal tem de se inscrever na Segurança 
Social.
Esta inscrição é da responsabilidade do próprio Jogador, enquanto trabalhador, 
e do Clube com quem tem contrato de trabalho desportivo, enquanto entidade 
empregadora, e deve ser realizada por escrito ou online perante a instituição de 
Segurança Social da área de local de trabalho do Jogador.
Esta declaração de início de actividade profissional deve ser apresentada pelo 
Clube nas 24 horas anteriores ao início da produção de efeitos do contrato, e 
pelo Jogador até 24 horas após a entrada em vigor do contrato de trabalho, 
podendo esta ser apresentada em conjunto com a do Clube.
A falta de entrega da comunicação pelo Clube dentro dos prazos previstos 
constitui contra-ordenação e a não comunicação atempada pelo Jogador faz 
com que a sua situação contributiva conte apenas a partir da data de entrega 
da declaração, o que significa que o período compreendido entre o início da 

actividade e a data de apresentação da declaração na Segurança Social não é 
considerado para acesso ou cálculo das prestações da Segurança Social.

3 – VINCULAÇÃO A NOVA ENTIDADE E CESSAÇÃO  
DO CONTRATO DE TRABALHO
Quando cessar o contrato de trabalho que ligue o Jogador ao Clube, este último 
tem de comunicar à instituição de segurança social competente que o contrato 
de trabalho desportivo cessou, bem como o motivo da cessação, até ao dia 10 
do mês seguinte ao da sua ocorrência, no sítio da Internet da Segurança Social. 
Se esta comunicação não for realizada no prazo previsto, o Clube, enquanto en-
tidade empregadora é obrigado a pagar as contribuições referentes ao Jogador, 
até à data em que o comunique, mesmo que este já não esteja ao seu serviço.
Por outro lado, sempre que o Jogador se vincule a um novo clube, tanto o 
Jogador como o novo Clube devem comunicar à Segurança  
Social esta situação, nos prazos e com as cominações previstas supra para a 
Inscrição de Jogador na Segurança Social.

GABINETE JURÍDICO
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4 – BASE DE INCIDÊNCIA CONTRIBUTIVA
Para feitos de cálculo do valor devido pelos jogadores profissionais de futebol, 
enquanto praticantes desportivos profissionais,para a Segurança Social, tem-se 
em conta a remuneração mensal efectiva, incluindo esta, todas as prestações 
pecuniárias ou em espécie estabelecidas no contrato que os vincula ao Clube, 
bem como os montantes pagos a títulos de prémio de assinatura do contrato 
e os atribuídos por força de regulamento interno do clube ou de contrato em 
vigor, como os prémios de jogo, de subida ou de manutenção.
Assim, a base de incidência contributiva dos praticantes desportivos profission-
ais será de 1/5 (um quinto) do valor da retribuição mensal efectiva, com o valor 
mínimo de €419,22.
No entanto, mediante acordo celebrado por escrito entre o Jogador e o Clube, 
no início do contrato de trabalho e para durar por toda a sua vigência, podem 
as partes acordar que a base de incidência contributiva a considerar não será 
apenas 1/5 da retribuição, mas o valor total da remuneração mensal efectiva, 
desde que esta seja superior a €419,22.

5 – TAXA CONTRIBUTIVA
A taxa contributiva relativa aos praticantes desportivos profissionais será de 
33,3%, cabendo 22,3% aos Clubes  
e 11% aos Jogadores. Contudo, esta taxa só entrará em vigor a partir de 
2015,uma vez que mesma será ajustada progressivamente da seguinte forma:
- em  2011: 29,5%, cabendo 18,5% ao Clube e 11% ao jogador;
- em  2012: 30,5%, cabendo 19,5% ao Clube e 11% ao jogador;
- em  2013: 31,5%, cabendo 20,5% ao Clube e 11% ao jogador;
- em  2014: 32,5%, cabendo 21,5% ao Clube e 11% ao jogador;

Resulta do exposto que, apesar de a taxa aumentar progressivamente, a taxa 
devida pelos Jogadores mantém-se a mesma, sendo apenas os clubes os 
afectados com o aumento progressivo da taxa contributiva.

6 – OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA
A partir do momento em que se inicia o exercício de actividade desportiva 
profissional pelos Jogadores ao serviço dos clubes, sendo este facto dado a 
conhecer à Segurança Social, constitui-se a obrigação contributiva. 
Esta obrigação compreende, entre outros aspectos, o pagamento das con-
tribuições e das quotizações e é da responsabilidade dos Clubes. Assim, os 
Clubes descontam nas remunerações dos jogadores ao seu serviço o valor das 
quotizações por eles devidas (11% de 1/5 da remuneração mensal efectiva) 
e remetem-no juntamente com a sua própria contribuição (29,5% de 1/5 da 
remuneração mensal efectiva em 2011), à instituição da segurança social 
competente. Este pagamento é mensal e é efectuado do dia 10 até ao dia 20 do 
mês seguinte àquele a que as quotizações dizem respeito.

Resulta desta breve descrição do regime contributivo dos Jogadores Profission-
ais de Futebol que a sua principal obrigação para se prende com a comunica-
ção atempada à Segurança Social do Início de actividade e da vinculação a nova 
entidade empregadora/Clube (muitas vezes ignorada), ficando as restantes 
obrigações a cargo dos Clubes.

Assim, devem os Jogadores assegurar-se junto do Clube e da Segurança Social 
que a sua situação contributiva se encontra efectivamente regularizada, nome-
adamente cumprindo os deveres de informação supra referidos, como forma de 
salvaguarda da sua própria posição.
Além disto, a para sua protecção também, os Jogadores devem ter o cuidado 
de solicitar aos Clubes os respectivos recibos de vencimento e guardá-los.
Em alternativa, no caso de se confrontarem com a ausência de recibos, 
comunicar a sua situação à Segurança Social atempadamente e solicitar que 
o pagamento da retribuição seja feito por transferência bancária, guardando 
também os respectivos comprovativos.

Madalena Januário - Advogada
Ana Isabel Pereira - Advogada-estagiária 
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Já o escrevi inúmeras vezes: o Desporto é o fenómeno 
cultural de maior magia, no mundo contemporâneo. Daí 
que haja desafios a ter em conta, para que o desenvolvi-
mento desportivo aconteça, de acordo com os objectivos 
pedagógicos da prática desportiva. Grande parte da 
educação acontece na rua, nos jornais, no cinema, na 
televisão, no computador. Ora, a Informação o que mais 
distingue, no Desporto, é o desempenho dos atletas mais 
cotados, os seus carros, as suas espaventosas compan-
heiras e... os erros dos árbitros! Na América do Norte, 
há pouco tempo, teve enorme sucesso o filme Forrest 
Gump, em que um simpático idiota é transformado num 
herói. E, no entanto, o seu comportamento, nos estádios 
do futebol americano, é de uma antipatia doentia pelos 
árbitros. Na sua introdução ao livro Dumbing Down: 
Essays on the Strip-Mining of American Culture, John 
Simon faz notar que toda a gente, nos EUA, sabe quem 
são Cassius Clay, Tiger Woods, Roger Federer, etc., 
etc., mas poucos são os que já ouviram falar de Darwin, 
Dickens, Dante ou Shakespeare. Quer isto dizer que a 
Informação se ocupa unicamente de um desporto (ou 
pseudo-desporto) que reproduz e multiplica as taras da 
sociedade e não de uma prática desportiva donde des-
pontem valores de forte carácter antropológico. Depois a 
Escola, tão preocupada se encontra em desenvolver as 
qualidades físicas dos seus alunos (o que não está mal), 
que esquece que, para praticar desporto, as qualidades 
físicas não bastam, pois que as qualidades morais são 
também indispensáveis. Temos de reconhecer que, 
embora as excepções, os professores são tentados, pelo 
sistema que os governa, a serem conservadores e con-
formistas, no que respeita a conteúdos. E muitos deles 
aderem, julgando que cumprem escrupulosamente os 
seus deveres profissionais. Ora, por detrás da actividade 
docente dos professores de Educação Física e Desporto, 
há um corpo de conhecimentos científicos caquéctico, 
obsoleto, doentiamente envelhecido, contra o qual vêm 
lutando alguns profissionais desta área, mas que não 
conseguem ultrapassar a ignorância de muitos políticos, 
nem e a teimosia dos “especialistas” (?) que fazem e 

propõem os currículos escolares. E por que digo eu que 
“há um corpo de conhecimentos científicos caquéctico, 
obsoleto, doentiamente envelhecido”? Porque o para-
digma por que se regem está declaradamente errado, 
ou seja, manifestam não saber que a área da educação 
física e desporto só como ciência social e humana pode 
entender-se, investigar-se, compreender-se.

Educar 
para o Desporto

“ Tenho, para mim que, 
na alta competição, o treinador, 
antes dos treinos, deve fazer  
a si mesmo a seguinte questão: 
qual o tipo de homem que  
eu quero que nasça do treino  
que vou liderar? Porque  
é com valores e com homens 
com valores que o desporto  
tem rosto humano!” ” 

MANUEL SÉRGIO 
Filósofo do Desporto

OPINIÃO

Os órgãos da Comunicação Social, hoje, ocupam-se 
da crise financeira que abala o mundo. E ouvem, a 
propósito, alguns economistas e financeiros, lançando um 
grito de alarme: “O pior da relação entre os mercados 
financeiros e a economia real ainda está para vir. O 
paradigma não vai mudar, já mudou. O mundo é um 
grande mercado sem Estado de Direito”. Augusto 
Mateus ponderou: “A actual crise já resulta de um novo 
paradigma económico, moldado por uma globalização 
financeira pouco regulada”. Sem fazer mais citações, 
julgo que todas elas abundam nesta opinião: o novo 
paradigma económico não tem valores de cooperação 
e solidariedade. Com o desporto actual sucede outro 
tanto: há demasiada ausência de valores! Daí que, na 
Escola, a Educação Física e o Desporto devam fazer 
dos valores um dos seus temas preferidos. Até por esta 
razão: sem valores, há golos e defesas, há passes e 
remates, há técnicas e tácticas – mas não há Desporto! 
Educar para o Desporto é educar tendo em vista a 
complexidade humana e não só o físico e o biológico! 
Julgo que a primeira obrigação do árbitro é isto mesmo: 
defender os valores que animam o Desporto! Porque, 
com eles, há lealdade, há companheirismo, há respeito 
pelo adversário. Verdadeiramente, o árbitro, quando 
o é de facto, é um desportista exemplar, porque é o 
primeiro defensor da pureza da prática desportiva. E 
seria bom que as nossas alunas e os nossos alunos, 
desde jovens, se habituassem a respeitar o árbitro, 
porque na Escola aprenderam que o Desporto, sem 
valores, não é Desporto! Educar para o Desporto é 
educar para valores! 
O futebol é uma modalidade desportiva como as 
demais. Deve ter por isso uma missão prioritária: 
promover a formação de valores. Bem antes ainda do 
desenvolvimento das qualidades físicas! Aliás, eu tenho, 
para mim que, na alta competição, o treinador, antes 
dos treinos, deve fazer a si mesmo a seguinte questão: 
qual o tipo de homem que eu quero que nasça do treino 
que vou liderar? Porque é com valores e com homens 
com valores que o desporto tem rosto humano!
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Sob a égide da FIFPro, realizou-se a 1 e 2 de Setem-
bro, em Budapeste, na Hungria, a Legal Network 
Conference que reuniu o universo de juristas ligados 
aos sindicatos de jogadores profissionais de futebol 
de diversos países. 
O evento juntou um painel de oradores que integrou 
personalidades ligadas aos meios políticos, universi-
tários, sindicais e forenses, bem como às instâncias 
arbitrais da FIFA.
Depois da apresentação de Gabor Horvath, presidente 
do sindicato da Hungria e que abordou as causas da 
necessidade de implementação de um novo ambiente 
legislativo no futebol profissional no país magiar 
seguiu-se o momento mais “quente” da sessão, na 
sequência da análise das implicações do denominado 
caso “De Sanctis”.
A polémica “estalou” na sequência de intervenção do 
árbitro do Tribunal Arbital do Desporto (TAS), Mark 
Hovel, ao sustentar que este organismo deu um passo 
em frente relativamente à jurisprudência dos casos “ 
Webster” e “Matuzalem”, promovendo aquilo que de-
nominou a “contratual stability” ao interpretar o art.º 
17.º do Regulamento Internacional de Transferências 
da FIFA, designadamente um dos critérios ali pre-
vistos, no sentido de arbitrar uma indemnização por 
resolução do contrato sem justa causa por parte do 
jogador com base num critério puramente subjectivo 
e prejudicial para este.
No âmbito do pedido de esclarecimento/resposta, o 
presidente do Board da FIFPro Europa Phillipe Piat 
acusou o TAS de interpretar a seu bel-prazer o art.º 
17.º, reiteradamente a favor dos clubes.
Concluiu o secretário-geral da FIFPro, Theo van 
Seggelen, exigindo a alteração do texto do art.º 
17.º de acordo com o negociado em 2001 com a 
Comissão Europeia, sendo fundamental a clarifica-
ção dos critérios. De seguida, tratou-se o tema da 
viciação de jogos (Match Fixing) com a apresentação 

de Kevin Carpenter que procurou estabelecer uma 
definição legal do ilícito de viciação de jogo e deu 
alguns exemplos de más práticas, maioritariamente, 
localizados na Europa de Leste, Ásia e África, sendo 
notável o caso de um jogo realizado na Europa de 
leste, no qual foram marcados sete golos, todos de 
“penalty”, tendo-se apurado a montante do mesmo: 
sete milhões de euros em apostas.
De salientar a propósito, a importância da “soft 

Legal Conference 
Network

“ A conclusão geral 
e unânime é a de que o caminho 
legislativo a percorrer nas  
matérias tratadas é longo  
e muito trabalho está ainda  
por fazer ” 

PEREIRA DOS REIS
ADVOGADO

law”, textos que evidenciam elevada autoridade 
moral, embora não formalmente vinculativos, 
como códigos de conduta e recomendações, na 
interpretação de leis e regulamentos desportivos, 
como referiu Tom Barkhuysen que abordou igual-
mente os direitos fundamentais numa perspectiva 
europeia, com a ressalva de que existe um “gap” na 
legislação jurídico-desportiva quanto à protecção 
específica destes direitos.
De salientar também a abordagem feita pelo 
advogado da FIFPro, Will Van Megen ao Bullying e 
Harassment no futebol, consistente nas actuações 
dos clubes (exemplo recente do Neuchatel Xamax) 
no sentido de se verem livres de um jogador, ou 
de baixar o seu salário ou em geral que afectem a 
dignidade ou a imagem do jogador, mas que todavia 
tendo a sua invocação alguma aceitação nos tribu-
nais comuns, não têm tido aceitação nos tribunais 
desportivos, por falta de regulamentação específica.
Abordada foi também a boa prática na contratação, por 
Louis Everard, jurista e presidente do sindicato da Hol-
anda, que sumariamente deu exemplos do clausulado 
de alguns contratos celebrados na Ucrânia e Chipre, 
escandalosamente leoninos – passe-se a expressão – e 
ofensivos da dignidade do jogador, pugnando pela 
existência de menções mínimas em contratos “tipo”, no 
âmbito ou não da contratação colectiva.
Finalmente e não menos importante, a questão do 
doping, na perspectiva dos direitos fundamentais do 
jogador, abordada por Lucien Valloni, do sindicato 
suíço, salientando que o Supremo Tribunal Suíço tem 
entendido tratar-se de um problema cível, embora 
tenha mais parecenças com casos criminais, já que 
as sanções têm natureza punitiva no caso desportivo, 
no âmbito de aplicação do WADA.
A conclusão geral e unânime é a de que o caminho 
legislativo a percorrer nas matérias tratadas é longo e 
muito trabalho está ainda por fazer.

OPINIÃO
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FIFPro  
promove Legal 

Network  
Conference

CONFERÊNCIA
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A FIFPro promoveu a 1 e 2 de Setembro uma conferência sobre 
temas jurídicos destinada aos juristas dos diversos sindicatos de 
jogadores. Numa altura em que se discutem, no plano interna-
cional, temas importantes na óptica do jogador, a FIFPro pre-
tendeu, com este evento, qualificar os quadros dos respectivos 
Sindicatos. A conferência realizou-se em Budapeste, na Hungria, 
e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol esteve rep-
resentado pelo presidente, Joaquim Evangelista e pelo advogado 
João Nogueira da Rocha.
Os participantes nesta Conferência tiveram oportunidade de 
discutir e reflectir sobre temas da maior importância.
Para tanto muito contribuiu a qualidade dos oradores. A saber:
Gabor Horvath, advogado, fez uma exposição sobre os 

problemas de natureza jurídico-desportiva com que se debate o 
futebol húngaro.
Mark Hovel, árbitro do CAS, analisou as implicações do caso 
De Sanctis.
Kevin Carpenter, advogado, tratou do tema da viciação de 
jogos (Match Fixing)
Tom Barkhuysen,  falou sobre a importância da �soft law e os 
direitos fundamentais numa perspectiva europeia
Will Van Megen, advogado,  apresentou o Bullying e Harass-
ment no futebol
Louis Everard, jurista, falou sobre boa prática na contratação
Lucien Valloni, advogado, apresentou o tema do doping, na 
perspectiva dos direitos fundamentais do jogador.
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Uma verdade inconveniente

AMÉRICA (176)
Brasil: 140
Argentina: 12
Uruguai: 8
Paraguai: 3

Colômbia: 3
Chile: 3
Peru: 2
Bolívia: 1

Venezuela: 1
EUA: 1
México: 1
Haiti: 1

MERCADO

O SJPF divulga os números e alerta, mais 
uma vez,  para o perigoso caminho que o 
futebol português teima em prosseguir.
Os resultados são claros. A aposta em joga-
dores estrangeiros mantêm-se. A ambição 
desmedida por resultados desportivos e 
lucros económicos torna-se numa verdadeira 
ameaça ao jogador nacional,  acelera a 
descaracterização dos clubes e leva à perda 
de identidade das Selecções Nacionais.
Numa altura em que a situação social e 
económica não é das melhores, assistimos 
aos mesmos erros do passado.  Nem o êxito 
dos Sub 20 ajuda a arrepiar caminho.
Exige-se uma discussão séria sobre que 
modelo de desenvolvimento que pretendemos 
para o futebol português. Este não pode 
continuar a ser monopólio de uns quantos 
iluminados que se recusam a divulgar, ora 
ao público interessado, ora nas instâncias 
própria,  qualquer tipo de projecto.
Fazemos votos para que os candidatos à FPF 
nos façam “o favor”de reflectir sobre este 
tema. A bem do nosso futebol.
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São apenas 184, os  jogadores  
nacionais, num total de 438 inscritos 

até final de Agosto 

TODOS 
OS NÚMEROS

TOTAL DE JOGADORES: 438
PORTUGUESES: 184 (42%)
ESTRANGEIROS: 254 (58%)

ÁFRICA (46)

EUROPA (215)

Cabo Verde: 11
Nigéria: 6
Guiné: 5
Camarões: 4
Senegal: 4
Angola: 3

Moçambique: 2
Marrocos: 2
Costa do 
Marfim: 2
Mali: 2
Argélia: 1

Líbia: 1
Benin: 1
Gana: 1
Tunísia: 1

ÁSIA
China: 1

Portugal: 184
Espanha: 7
França: 6
Eslovénia: 3
Holanda: 2

Bélgica: 2
Sérvia: 2
Montenegro: 2
Áustria: 1
Croácia: 1

Itália: 1
Roménia: 1
Bulgária: 1
Rússia: 1
Israel: 1
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Ricardo Braga, ou melhor, Ricardinho 
para os amantes do Futsal, foi eleito 
o melhor jogador do Mundo de 2010, 
distinção atribuída pelo «Futsalplanet», 
websaite especializado na modalidade, 
em parceria com a marca de equipa-
mentos desportivos Umbro. Ricardinho 
foi o primeiro jogador português a 
receber tal distinção – Umbro Futsal 
Award – desde 2000, ano em que 
o prémio foi criado atribuído pela 

primeira vez.
Actualmente ao serviço do CSKA de 
Moscovo, Ricardinho ainda conquistou 
o título de campeão europeu em repre-
sentação do Benfica, transferindo-se 
depois para os japoneses do Nagoya 
Oceans antes de ingressar no clube 
moscovita, onde é colega de Cardinal 
e do brasileiro Divanei, ambos ex-
jogadores do Sporting.
«Não vou conseguir transmitir tudo o 

que senti quando soube da atrbibuição 
do prémio», começou por confidenciar-
nos. «Foram muitas anos de trabalho 
para chegar a este patamar e concreti-
zar este sonho. Ao fim de tanto tempo, 
tornou-se realidade e é, de facto, uma 
sensação única. Só quem vive este 
momento pode saber o que se sente», 
garantiu.
Ricardinho tem hoje experiência inter-
nacional e reconhece que este prémio 

é, também, reflexo do crescimento da 
modalidade em Portugal. «Julgo que 
já antes poderia ter acontecido, mas o 
país nunca teve a força necessário e o 
próprio futebol é exemplo disso mes-
mo», disse Ricardinho, orgulhoso pela 
distinção e pelo que ela representa. 
«Com o passar dos anos, a evolução 
da modalidade em Portugal é notória e 
reconhecida internacionalmente. Basta 
ver que, nas últimas duas épocas, o 
Benfica venceu a UEFA Futsal Cup e, 
juntamente com o Sporting, estiveram 
na Final Four deste ano. É algo muito 
relevante», argumentou.
O crescimento do Futsal, tanto a nível 
nacional como internacional, tem sido 
notório. Mas Ricardinho entende, ainda 
assim, que pode ser feito mais no 
sentido de lhe dar maior projecção... 
«O Futsal deveria ser modalidade 
olímpica. Era a cereja no topo do bolo! 
Depois de tantos anos de investimento 
e crescimento, era merecido e um pré-
mio inteiramente justo», destacou o o 
melhor jogador do mundo, concluindo: 
«Há que trabalhar mais para isso!»
Aos 25 anos, e apesar das conquistas 
que já constam do currículo, Ricardi-
nho ainda tem objectivos por cumprir. 
«Primeiro, quero continuar a ganhar 
títulos em todos os campeonatos onde 
participo, como já aconteceu no Benfi-
ca e no Nagoya. Individualmente, quero 
dar seguimento a esta carreira de 
sucesso. Ser o melhor do mundo é um 
momento único mas quero ser mais do 
que uma vez», concluiu Ricardinho.

FUTSAL

Ricardinho
«Futsal deveria ser modalidade olímpica»

Benfica conquista Supertaça
Os encarnados ganharam a quinta Supertaça de 
futsal do seu historial depois de levar de vencida o 
Sporting por 3-2. Num jogo disputado no Portimão 
Arena, o Benfica conseguiu ser mais forte e levar 
o troféu para a sua casa. Joel Queirós, Marinho e 

Marcão marcaram a equipa da luz enquanto que 
os golos dos leões foram apontados por Alex e 
Leitão. O Sindicato dos Jogadores Profissionais de 
Futebol (SJPF) dá os parabéns ao Benfica pela 
conquista da Supertaça de futsal.
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FUTEBOL FEMININO

Japão ganha o Mundial
O Japão conquistou o Mundial de Fu-
tebol Feminino ao derrotar na final a 
selecção dos EUA após a marcação de 
grandes penalidades. 

Foi a primeira vez que as jogadoras nipó-
nicas venceram a competição.
Os golos do encontro decisivo foram apon-
tados por Aya Miyama e Homare Sawa 

para o lado do Japão enquanto que os go-
los americanos foram marcados pela Alex 
Morgan e pela Abby Wambach. Nos pe-
náltis, a sorte sorriu à selecção japonesa. 

Portugal 

entra com o pé direito
A selecção nacional feminina começou da melhor maneira 
a qualificação para o Campeonato da Europa de 2013 ao 
derrotar a Arménia por 8-0. Para além da goleada, e dos 
três pontos conquistados, este encontro fica na história 
como a maior vitória de sempre da equipa das quinas. O 
anterior registo tinha-se verificado diante do mesmo ad-
versário, a 31 de Março do ano passado, quando Portugal 
ganhou por 7-0. Os golos da partida foram apontados por 
Carolina Mendes, Andrea Rodrigues (2), Edite Fernandes 
(2), Kimberly Brandão, Carla Couto e Laura Luís (84’) a 
fecharem as contas do encontro.
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ENTREVISTA
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ORLANDO DUARTE
Orlando Duarte, ex-seleccionador de Portugal, é o actual treinador 
do Sporting, clube que deixou campeão em 2000 para assumir 
o comando da equipa das quinas e ao qual regressou na mesma 
qualidade e onde voltou a ganhar tudo a nível interno bem como 
o título de vice-campeão europeu. “Queremos ser cada vez  
melhores” é a mensagem que deixa.

“Não existe estratégia para o desenvolvimento do futsal português”

Qual o balanço que faz da época em que 
conseguiu levar o Sporting à conquista de três 
troféus, ficando a faltar só um pouco mais no 
plano internacional?
A definição de objectivos, no início da época, foi 
fundamental para a conquista de Campeonato, Taça 
e Supertaça. Além disso, ainda fomos vice-campeões 
europeus. Considero o balanço positivo, ficando um 
amargo na boca pela competição europeia... Ainda 
hoje sentimos que éramos e somos melhores do que 
o nosso adversário da final.

Em que sentido estas importantes conquistas 
deram projecção e notoriedade ao trabalho 
realizado dentro e fora de campo?
Falei na definição de objectivos. Os nossos nunca 
foram só ganhar as provas em que participássemos. 
O objectivo principal e determinante sempre foi 
qualificar e dar a máxima competência à nossa forma 
de jogar. Sabíamos que, se o fizéssemos, estaríamos 
sempre muito perto de obter sucesso nas referidas 
competições. Foi o que aconteceu. Para nós não é 
importante a notoriedade nem nos preocupamos com 
tal. O importante é percebermos que o caminho que 
definimos foi o correcto. Não nos interessa quem nos 
julga. Nós julgamo-nos permanentemente. Queremos 
ser cada vez melhores.

Como vê o futsal português neste momento? 
Se nos reportarmos aos resultados desportivos, 
estamos muito bem. Ombreamos, claramente, com 

qualquer equipa/selecção mundial. Neste momento, 
somos vice-campeões europeus de clubes e de 
selecções. Estamos num patamar de excelência. No 
entanto, não existe estratégia para o desenvolvimento 
do futsal português. E não existe por falta de vontade 
ou por imobilismo de quem gere a modalidade. Pro-
jecto existe e foi entregue por mim a quem de direito. 
Sei muito bem daquilo que falo.

O que falta, então, ao futsal português para 
atingir o patamar a que chegou, por exemplo, 
o futebol?
É impossível qualquer modalidade chegar ao patamar 
do futebol. Pelo mediatismo, pelos grandes interesses 
económico-financeiros, pela implantação que foi 
tendo por esse mundo fora ao longo de tantos anos. 
Mas isso nunca será problema. O importante é que 
se fomente a prática desportiva, especialmente 
junto dos jovens. Pratiquem a modalidade que bem 
entenderem, mas pratiquem. Não pode existir guerra 
entre modalidades desportivas. A guerra terá de ser 
contra o sedentarismo, pela nossa saúde.

E a selecção, pode alcançar em breve feitos 
importantes? 
Espero que seja já no próximo europeu. Fomos 
vice-campeões no anterior Campeonato da Europa, 
portanto... Já falta muito pouco para sermos os 
primeiros. Temos uma equipa técnica – que conheço 
muito bem, já que trabalhámos juntos muitos anos 
– competentíssima. Temos excelentes jogadores que 

vão chegando ao espaço da selecção cada vez com 
maior conhecimento do jogo, cada vez mais aptos, o 
que raramente acontecia anteriormente. Tudo isto faz 
com que possamos perspectivar algo de muito bom 
para o futsal português. E, como já disse, espero que 
seja já no próximo europeu.

Ricardinho foi eleito, recentemente, o melhor 
jogador de futsal do mundo. Que comentário lhe 
merece este feito?
Sempre tive dificuldade em individualizar qualquer 
desporto colectivo. Este é, para mim, um caso 
excepcional. Um caso de grande qualidade, de grande 
dedicação, de grande determinação. O Ricardinho 
podia fazer valer os seus extraordinários atributos de 
uma forma negativa. Mas não. Treina como ninguém, 
joga como ninguém, é extremamente colectivista. 
Esta distinção é merecidíssima. Além do mais 
contribui para elevar a auto-estima dos portugueses. 
E bem precisamos…

 Falando agora um pouco do seu papel en-
quanto treinador, como é que consegue manter 
o controlo das emoções e da equipa durante os 
jogos, dado que o futsal, por aquilo que se vai 
assistindo, é cada vez mais uma modalidade 
onde se vive muito com os nervos à flor da pele 
dentro e fora de campo?
O meu espírito interventivo faz com que, por vezes, 
pareça que existe algum descontrolo. Tudo se 
treina… O tipo de intervenção no jogo advém do tipo 
de intervenção no treino. Criamos hábitos. Não há 
novidades nos jogos.

Nesta época, o que podemos esperar  
de Orlando Duarte e do Sporting?
Aquilo que eu disse anteriormente. Definição de 
objectivos. Qualificar e dar máxima competência ao 
nosso jogo, para estarmos sempre muito perto de 
obter sucesso nas competições em que participar-
mos. Foi o que aconteceu na época passada e que 
sempre acontecerá comigo. Queremos ser cada vez 
melhores!

ENTREVISTA
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“SINTO QUE TENHO 
VALOR PARA FAZER 
MUITO MAIS”
Carlos Saleiro partiu à aventura e assinou pelo Servette, clube que regressou à 
Primeira Divisão suíça. Treinado por João Alves, o Servette contratou ainda Costinha 
para director desportivo. Dois nomes que foram decisivos na escolha de Carlos 
Saleiro. Depois de 17 temporadas ao serviço do Sporting, o avançado de 25 anos 
quer “mostrar já esta época” que tem valor para chegar até à… Selecção Nacional!

CARLOS SALEIRO assinou pelo Servette

Que expectativas para esta nova etapa da 
carreira?
Tenho grandes expectativas. É uma nova experiência 
para mim, ainda estou a procurar ambientar-me, 
para me adaptar rapidamente ao clube e a esta nova 
realidade. Mas já conheço bem o Costinha e o mister 
João Alves e fui bem recebido no grupo. Portanto, 
quero retribuir a confiança que depositaram em mim 
e fazer o máximo de jogos e de golos! Espero ajudar 
o Servette a obter a melhor classificação possível.

Optou pelo Servette porquê?
As pessoas foram decisivas – especialmente o 
Costinha, com quem trabalhei no Sporting – e o 
próprio projecto, que me agradou muito. Tinha outras 
alternativas, até financeiramente mais atractivas, mas 
preciso de jogar e entendi que este seria o projecto 
mais aliciante para o meu futuro.

Rescindiu em definitivo com o Sporting... O que 
falhou? Foram muitos anos naquele clube...
Foram 17 anos! Não é uma mudança fácil, é um corte 
com o clube onde passei toda a minha adolescência e 
onde amadureci mas, como disse à partida de Lisboa, 
fechei um ciclo e vou trabalhar para esquecer o pas-
sado. O que falhou? Faltou-me a mim o mesmo que 

tem faltado ao Sporting: títulos...

Sente que tem algo a provar?
Só poderei provar algo se jogar! Quero esquecer o 
passado e concentrar-me ao máximo nesta nova 
etapa da minha vida e da minha carreira! Sinto que 
tenho valor para fazer muito mais do que fiz em 
Portugal e no Sporting. Pretendo mostrar isso no 
Servette.

Jogar e marcar são os seus objectivos imedia-
tos. E a Selecção Nacional? Seria interessante 
regressar, agora nos AA...
Claro que sim! Jogando com regularidade e fazendo 
uma boa época, sei que posso lá chegar... Se as 
coisas correrem como pretendo acredito que terei 
uma oportunidade na Selecção Nacional. Mais ainda 
porque vem aí um Campeonato da Europa. Sei que 
não é fácil, o grupo e as opções que existem são 
fortes, mas quem sabe não será um objectivo se a 
época me correr tão bem como desejo...

Pela sua experiência como jogador, alguma 
mensagem para os colegas que estão com 
dificuldade em encontrar clube?
Tenham muita força e acreditem no valor que têm.

ENTREVISTA



57

ENTREVISTA



01

 
 “SJPF apresentou o IX Estágio do Jogador – 

uma iniciativa contra o desemprego”

“Eleições na FPF: SJPF 
recebe Fernando Gomes, 

Humberto Coelho e 
Pauleta na sua sede

“SJPF distingue os melhores 
jogadores” “SJPF procurou pro-

mover a reconciliação 
entre Paulo Bento e 
Ricardo Carvalho”

  “SJPF ao lado 
de Yannick Djaló”

CLIPPING



Diogo Luís começou desde muito cedo a gostar de fute-
bol. A bola era a sua grande companheira e, quando 
ingressou nos iniciados do Benfica, a aventura começou 
a ficar mais séria. A meio da época 2000/2001, che-
gou à equipa principal pela mão de José Mourinho, que 
“já naquela altura demonstrava ser diferente de todos 
os outros”, afirmou. O antigo defesa esquerdo diz ainda 
que por esta altura estava a disfrutar de “anos fantásti-
cos” dado que conheceu “vários símbolos do Benfica” 
que lhe “transmitiram muitos ensinamentos, valores e 
experiência”. Depois do Benfica, seguiram-se passagens 
marcantes pelo Beira-Mar, Naval, Estoril e Leixões. Em 
Aveiro, por exemplo, Diogo Luís lembra que jogou no 
velho Mário Duarte, “um estádio onde praticamente 
nenhuma equipa conseguia sair vencedora”. Contudo, a 
transição para o novo estádio foi “o princípio do afas-
tamento dos sócios do clube”, situação que não deixou 
de destacar.
Na Naval fez parte da primeira subida à Primeira Liga e no 
Estoril diz ter vivido “momentos diferentes”. Estávamos 
em 2005, época em que o clube da Linha esteve quase 
para fechar portas. Apesar das inúmeras dificuldades, os 
«canarinhos» aguentaram-se na Segunda Liga, num ano 
em que desceram 6 equipas. A experiência no Leixões, 
diz ter sido “memorável” dado o bom futebol praticado.
Em 2008/2009, surgiu a primeira experiência no es-
trangeiro. O Chipre foi o destino. O campeonato, diz, é 
um pouco parecido com o nosso. “Tem 3/4 clubes que 
lutam para serem campeões e que pagam bons ordena-
dos”, frisa. Já a qualidade de vida no Chipre, é boa, ape-
sar de um pouco mais cara. No que se refere ao futebol, 
“não existe tanta noção táctica do jogo e de trabalho de 
equipa”. Depois, destaca, “tem um factor que é muito 

pior que em Portugal: as arbitragens no Chipre são 
catastróficas”.
Actualmente, Diogo Luís, trabalha num banco, onde 
assume a função de Financial Advisor. Licenciado 
em Economia na Universidade Nova de Lisboa, 
sempre conseguiu conciliar a profissão de jogador 
de futebol com a de estudante. Apesar de afirmar 
que não se zangou com o futebol, diz que achou que 
devia “começar a preparar o futuro” e com isso “iniciar 
uma nova carreira ligada à formação académica”.
Neste momento, sente-se realizado porque a pro-
fissão tem tudo a ver com ele. Ao mesmo tempo, 
tem a possibilidade de “ajudar os ex-colegas a 
fazer as suas poupanças/investimentos, dado 
que hoje em dia não é fácil termos alguém de 
confiança que nos ajude a investir e a aplicar o din-
heiro”, sublinha. “Este pode ser um factor que pode fazer 
a diferença, permitindo-lhes ter um pós-carreira mais 
tranquilo”. Algo que considera importante no momento 
de “optar pelas melhores soluções”, conclui.
Apesar de ter abandonado o futebol quando tinha ap-
enas 28 anos, Diogo Luís continua atento a tudo o que se 
passa e olha com preocupação para o momento actual 
do desporto-rei. “O futebol neste momento está global-
izado. Isto tem pontos positivos e negativos. Nos pontos 
negativos, destaco o facto dos jogadores portugueses 
estarem a ficar com cada vez menos representação”, 
acrescentando ainda que “isto significa que não se está 
a aproveitar a formação, que todos sabemos tem muita 
qualidade em Portugal”. Sobre um possível regresso ao 
futebol, sorri e diz que “nunca se diz nunca” dado que 
chegou a tirar o segundo nível de treinador de futebol e 
tudo poderá acontecer no futuro...

O futebol é uma paixão
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LAZER CARROS

Para quem 
gosta de TT
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O Wrangler sofreu um restyling e ficou melhor do que 
nunca. É, sem dúvida, uma proposta aliciante para 
quem é adepto do todo-o-terreno (TT).
O Jeep Wrangler Sahara 2.8 CRD 4 portas consegue 
aliar um design clássico, com um ambiente luxuoso 
no interior e um motor Diesel que passou de 177 
para 200 cavalos de potência. Pode optar pela caixa 
manual ou então, por mais mil euros, pela nova caixa 
automática que passou de quatro para cinco relações 
– que é rápida e suave.
O Wrangler sente-se como peixe na água nas agruras 
do TT. Conta com vários modos e funcionamento 
desde a tracção apenas traseira até às redutoras, 
que ultrapassam qualquer obstáculo. Em estrada, 
o desempenho é algo ruidoso. Já os consumos são 
menos agradáveis: é fácil chegar os 12 l/100 km 
no dia-a-dia. Também em auto-estrada “gasta um 

Jeep Wrangler Sahara 2.8 CRD 4 portas

bocado” graças ao fraco desempenho aerodinâmico.
No interior há várias diferenças a assinalar. O painel 
de instrumentos exibe um novo visual, com aros cro-
mados a circundarem velocímetro e conta-rotações e 
o volante em pele com os comandos do rádio e cruise 
control. A consola central está mais apelativa e, se 
quiser, pode acrescentar ao equipamento navegação 
e bancos em pele aquecidos. O preço, para a versão 
de caixa automática, inicia-se nos 38 500 euros.

Cilindrada (cc)  2777
Potência (CV)  200
Binário máximo (N.m)  460
Velocidade máxima (km/h)  172
0-100 km/h (s)  10,6
Consumo médio (l/100 km)  8,3
Emissões de CO2 (g/km)  217
Preço (euros)  38 500
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Saab 9-5 TiD4 Vector

Ao desligar-se da GM, a Saab ganhou um novo fôlego 
com o capital chinês investido. O Saab 9-5 marca o 
início de uma nova era que não deixa de manter a 
tradição sueca (na segurança) e a vertente aeronáu-
tica (principalmente no painel de instrumentos).
Muitos dos componentes e da mecânica provêm do 
Opel Insígnia (uma herança da GM). Esteticamente 
o Saab 9-5 é um automóvel bonito, com linhas 
elegantes e fluidas. A habitabilidade interior é boa (o 
carro tem mais de cinco metros de comprimento) e a 
bagageira tem capacidade para 515 litros.
No interior realce para a boa posição de condução 
e para o painel de instrumentos, onde surge um 
segundo velocímetro no display central de movimento 
vertical, semelhante à usada nos aviões. O comando 

Uma nova 
era

night panel desliga todas as luzes da instrumentação, 
à excepção do velocímetro, para uma condução mais 
tranquila durante a noite. Ao pressionar o botão start 
(junto ao travão de mão) para ligar o motor sentirá a 
potência dos 160 cavalos do bloco 2.0. Em estrada, o 
compromisso entre dinâmica e conforto é equilibrado. 
O preço base desta versão (Vector) é de 46 445 
euros. 

Cilindrada (cc) 1956
Potência (CV) 160
Binário máximo (N.m) 350
Velocidade máxima (km/h)  215
0-100 km/h (s)  9,9
Consumo médio (l/100 km) 5,3
Emissões de CO2 (g/km)  139
Preço (euros) 46 445



LAZER RELÓGIOS
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Para controlar o 
TEMPO

BELL & ROSS Uma peça única que pretende homenagear o Casino do Mónaco. Para isso, foi fielmente reproduzida no disco central uma roleta de casino. Edição limitada.
GANT Modelo inspirador que revela uma elegância imprescindível para quem quer transmitir, em grande estilo, uma imagem de bom gosto.

VULCAIN O relógio dos presidentes. Modelo inspirado nos Vulcain dos anos cinquenta com particular realce para a numeração árabe no mostrador.

GIRARD PERREGAUX O mostrador descreve uma jornada histórica efectuada entre Portsmouth (Inglaterra) e Port-Royal (Jamaica). Edição limitada a 50 peças.
PARMIGIANI FLEURIER Edição especial para a Confederação Brasileira de Futebol. Ronaldo, o “fenómeno”, foi agraciado com um destes relógios.

BULGARI Modelo de vocação desportiva que, além da função cronógrafo, consegue ler a hora em três fusos horários diferentes. 
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LAZER JOGOS

Os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e 
Nani são a imagem de capa de PES 2012 e FIFA 12, 
respectivamente. 
Ambos os jogos têm milhões de seguidores e 
responder à pergunta de qual dos dois é o melhor é 
“uma missão impossível”. Porém, tanto FIFA como 
PES têm uma característica em comum: o realismo 
gráfico dos jogadores em campo. Os rostos dos 

O espectáculo de FIFA e PES
jogadores estão praticamente iguais aos originais – as 
feições foram captadas por computador e modeladas 
uma a uma, num processo que foi certamente bas-
tante demorado – e os movimentos dos futebolistas 
foram recriados com a máxima exactidão possível. 
Disponíveis para várias plataformas, os dois maiores 
simuladores de futebol da actualidade permitem jogar 
várias competições, modos e online. Os guarda-redes 

estão mais eficazes nas defesas das balizas e os 
avançados mais certeiros na hora do remate e do 
drible. 
A única solução para saber qual dos dois é o seu 
preferido é jogar. Faça fintas e golos à Ronaldo ou 
à Nani, entre outras grandes estrelas do futebol 
mundial. O relvado é seu! Divirta-se em família ou 
com os amigos.  





O MEU ESTÁDIO

O antigo Estádio da Luz situava-se na cidade de Lisboa, onde agora está o novo 
Estádio da Luz. Construído por causa de um dos acontecimentos mais importantes 
a nível desportivo no nosso país, o Euro 2004, onde Portugal chegou à final 
perdendo com a Grécia por 1-0. 
O antigo Estádio da Luz foi projectado pelo arquitecto João Simões e inaugurado 
a 1 de Dezembro de 1954. A sua utilização decorreu entre 1954 e 2003. O estádio 
tinha então uma capacidade aproximada para 120 000 pessoas mas com a 
introdução de assentos individuais, em meados dos anos 90, a sua capacidade foi 
reduzida para cerca de 78 000 lugares. A demolição deste estádio iniciou-se em 
2002 para dar lugar ao, já referido, novo Estádio da Luz, construído imediatamente 
a sudoeste do antigo. 
Hugo Leal, médio internacional português, jogou neste estádio durante três 
épocas (1996/97 a 1998/99) com a camisola do Benfica e conta ter sido “muito 
emocionante” a sua estreia. Conta, com grande entusiasmo, que foi um “grande 
orgulho ter conseguido chegar à equipa sénior dos encarnados e entrar neste 
estádio cheio”. “Foi uma alegria imensa” ter feito toda a formação no Benfica e 
“depois surgir a possibilidade de jogar naquele emblemático estádio que nunca 
esquecerei”. O médio, agora com 31 anos, recorda ainda, com saudade, os jogos 
que disputou com “o estádio cheio de adeptos que vibravam” com tudo o que 
acontecia dentro de campo, “é inesquecível”. 

ANTIGO ESTÁDIO DA LUZ

CARACTERÍSTICAS
Medidas: 105x74 — Lotação: 120 000, 78 000 (a partir de 1990) —Arquitecto: João Simões — Inauguração: 1/12/1954

Hugo Leal

Hugo Leal
Nacionalidade: Portugal
Idade: 31 anos
Naturalidade: Cascais
Posição: Médio
Clubes: Benfica, Alverca, 
At. Madrid, Paris SG, FC 
Porto, Académica, Sp. 
Braga, Belenenses, 
Trofense, Salamanca e Vit. 
Setúbal - Internacional por 
Portugal
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REGRESSO À INFÂNCIA

CÂNDIDO COSTA Arouca, 30 anos

“Era tudo ao molho”

Quando tiveste noção de que gostavas 
de futebol?
Desde muito novo, mesmo. É algo já me nasceu 
no sangue.
Fizeste jogos de bairro?
Sim, muitos mesmo.
E onde jogavas (pelado, relva, jardim, 
estrada…)?
No asfalto.
Qual a posição em que jogavas?
Tudo ao molho!
Como dividiam as equipas por clubes?
Umas vezes por clubes, outras ao calhas, o 
importante era mesmo jogar.  
Tinhas alguma alcunha?
Isso fica só dentro do meu bairro.
Gostavas de assumir que eras algum 
jogador conhecido? 
Sim, do Fernando Couto por causa das entradas 
(duras)…
Para além da bola, o que não podia faltar?
Figas, carrinhos de rolamentos, frutas que se 
“pedia emprestada” na mercearia…
Balizas com pedras?
Quase sempre!
Mudava e terminava aos quantos?
Era até à noite, quando a mãe de cada nos 
chamava!
Primeiro a bola ou a namorada?
A bola.
O gordo é que ia à baliza?
Por acaso era, o dono da bola tinha os pais ricos 
e trazia sempre a bola, como era gordo e para 
não se cansar dizia que queria ir à baliza.
Muitos joelhos esfolados?
Ui tantas vezes…
Havia algum “chato” que não gostava de 
ver a ti e aos teus amigos jogar?
Alguns. Era o gajo que não sabia jogar e o 
respectivo pai…
Manténs ligação com algum amigo de 
infância dessa altura?
Todos, sem excepção. São os meus melhores 
amigos, estão todos no bairro de São João da 
Madeira, onde sou muito acarinhado.
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