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Editorial

Vários factos concorrem para que,
de facto, se possa falar num novo
ciclo para o futebol português.
Na verdade, a aprovação na gene-
ralidade da proposta de Lei de
Bases da Actividade Física e do
Desporto, as eleições na Liga
Portuguesa de Futebol Profissional e
o próximo acto eleitoral na
Federação Portuguesa de Futebol
legitimam essa afirmação.
No que concerne à Lei de Bases, a
aprovação na especialidade, em
muito curto prazo, e a sua entrada
em vigor, implica a elaboração de
vários diplomas regulamentares
perspectivadores, de uma efectiva
inovação.
Ora, um dos diplomas mais impor-
tantes será o que consagra o regime
jurídico das federações desportivas o
qual, ao que se espera, implicará a
alteração da composição da As-
sembleia Geral da Federação
Portuguesa de Futebol, com inerente
acréscimo de democraticidade.
Com efeito, o actual regime, come-
tendo às associações o direito a 55
por cento dos votos, tem funciona-
do como uma força de bloqueio,
esvaziando a eficiência do órgão em
apreço e a ineficácia da posição dos
outros sócios ordinários por
mais pertinentes, e são
quase sempre, que sejam as
suas propostas.
A este propósito refere-se a
existência da alegada
Comissão Executiva das
Associações, sem qualquer
suporte estatutário, que sis-
tematicamente vicia e
antecipa o sentido
de voto, como

aconteceu na última reunião efec-
tuada no dia 28 de Outubro de
2006.
Portanto, mudanças inadiáveis,
consubstanciadoras de um novo
ciclo, se impõem.
Os efeitos dos actos eleitorais na
LPFP e FPF, ainda que de indiscutível
importância, são de diferente
natureza.
O que neste âmbito se espera é
que, a par da mudança de pessoas,
haja uma efectiva mudança de
mentalidades na forma de articu-
lação institucional tendente à
análise rigorosa dos problemas e
sua adequada solução.
No que diz respeito à LPFP, tudo
indica que os novos responsáveis
pretendem encetar um novo ciclo.
Quanto às eleições na FPF duas
notas comportam a posição do
SINDICATO:
A primeira prende-se, desde logo,
com a própria escolha do candidato
sendo legítimo exigir que seja um
autêntico factor de mudança,
através, por um lado, da apresen-
tação de um programa reformista e
moderno e, por outro, da indicação
do elenco que o acompanha, à luz

do critério da com-
petência e não no da
oportunidade.

A segunda refe-
rência, traduz

uma justa

e, por isso, legítima pretensão do
SINDICATO e que é a de ver mais
futebolistas integrarem os órgãos
federativos.
Se assim for nas vertentes atrás alu-
didas, estamos certos de que o
futebol português viverá um NOVO
CICLO, objectivo, aliás, por todos
desejado.

Um "novo ciclo" 
para o Futebol Português

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção
jevangelista@sjpf.pt

Amigo
Jorge Costa

Jorge Costa anunciou o fim da sua
carreira profissional. Por isso, é da
mais elementar justiça deixar uma
nota pessoal e institucional para
com um profissional de referência.
Nota escrita com sentimentos
autênticos de amizade e gratidão.
Permitam-me deixar expresso que o
Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol se honra de ter
Jorge Costa entre os seus associa-
dos. Obrigado por seres nosso
amigo.
Estamos certo que muito ainda
darás ao futebol.
Num abraço sentido, apenas duas
palavras: Força, Jorge! 
Até Já...

ASF - Paulo Esteves



A bela cidade do Rio de Janeiro
recebeu entre 5 e 7 de Outubro, o
Congresso da FIFPro. Como não
poderia deixar de ser, o Sindicato
dos Jogadores Profissionais de
Futebol (SJPF) - como membro da
FIFPro (organismo que congrega as
associações de classe representati-
vas de mais de quatro dezenas de
países - esteve presente no evento
através de Joaquim Evangelista,
presidente da Direcção, e de João
Nogueira da Rocha, presidente da
Mesa da Assembleia Geral.

Na ordem de trabalhos constavam
várias matérias:
- Aprovação da acta do congresso

de Londres (Setembro de 2005);
- Apresentação do relatório anual

FIFIPro 2004/05;
- Balanço e Contas de 2005/2006;
- Aprovação do orçamento para

2006/2007;
- Apresentação da estratégia de

investimento;
- Alterações de alguns artigos dos

estatutos;

- Regras de procedimento dos fun-
dos Fifro;

- Apresentação da situação dos
direitos televisivos no Brasil;

- Apresentação dos nomeados da
FIFPro XI World Gala 2006;

- Apresentação dos resultados do
Fifpro Tournement 2006 em que
participou Portugal;

- Análise da relação e futura cola-

boração FIFA//FIFPro; 
- Análise da jurisprudência do DRC

e do CAS; 
- Discussão do caso Bueno &

Rodriguez;
- Campanha Anti-Racismo;
- Avaliação do website FIFPro; 

Refira-se que João Nogueira da
Rocha fez uma apresentação sobre
a jurisprudência do CAS (um docu-
mento que será incluído na próxima
revista do SJPF).
Além dos temas atrás referidos, foi
também confirmada a entrada de
três novos elementos no Comité
Executivo (Board) da FIFPro. O peru-
ano Fernando Revilla substituiu o
argentino Jorge Dominguez, o
brasileiro Rinaldo Martorelli foi indi-
cado para ser o novo representante
da América do Sul e o dinamarquês
Mads Oland para a Europa. 
Assim, o Board da FIFPro é agora
composto pelo presidente Philippe
Piat (França), e pelos vice-presi-
dentes Gerardo Movilla (Espanha),
Leonardo Grosso (Itália), Mick
McGuire (Inglaterra), Fran Gavin
(Irlanda), Louis Everard (Holanda),
Mads Oland (Dinamarca),
Fernando Revilla (Perú), David
Mayebi (Camarões) e Rinaldo
Martorelli (Brasil).

Congresso FIFPro
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Discutir os
jogadores e o futebol

FIFPro Board

Philippe Piat, presidente da FIFPro e
Agnelo Filho, ministro do Desporto do Brasil



CONGRESSO FIFPro

Honra aos campeões 
Carlos Alberto e Branco,
campeões do mundo pelo
Brasil em 1970 e 1994,
respectivamente, foram
dois dos convidados
"vip", que no congresso
da FIFPro,  apresentaram
os 55 jogadores nomea-
dos para os prémios da
FIFPro.
Carlos Alberto é uma
lenda viva do futebol
brasileiro. Em 1970, capi-
taneou a selecção
brasileira (para muitos a
melhor de sempre) que
conquistou o título no Mundial do
México e na qual pontificava Pelé.
Ficou conhecido como o "capitão
do tri". É considerado um dos
melhores laterais-direitos da
história do futebol. Tinha técnica,

o respeito dos companheiros e
uma forte personalidade. Em
2004, foi nomeado por Pelé como
um dos 125 melhores jogadores
vivos do mundo.
No congresso da FIFPro, Carlos

Alberto revelou os
primeiros 11 jogadores
nomeados para os
prémios em causa. Entre
eles estavam o italiano
Fábio Grosso, os
brasileiros Ronaldinho e
Cicinho e o o espanhol
Carles Puyol.
Além de Carlos Alberto,
também Branco marcou
presença no evento.
Campeão do mundo pela
selecção canarinha em
1994 e antigo jogador do
FC Porto trabalha actual-

mente para a confederação
brasileira. Enquanto futebolista e
como defesa-esquerdo, destacou-
se pela potência do seu remate
tendo marcado inúmeros golos na
marcação de livres directos. 

Carlos Alberto



Miguel, Deco, Luís Figo e
Cristiano Ronaldo estão
entre os 55 nomeados para
os prémios da FIFPro (orga-
nização que representa os
futebolistas profissionais de
todo o mundo). Os vence-
dores serão revelados a 6
de Novembro, em Atenas. 
Desde o ano passado que
todos os jogadores profis-
sionais do mundo podem
escolher, entre si, a melhor
equipa do ano - a FIFPro
World XI - e ainda o FIFPro
Worl Player of the Year. É
um dos prémios mais apre-
ciados pelos jogadores já
que lhes é atribuído por ser o me-
lhor jogador na opinião dos
próprios colegas e não por qualquer

outro agente desportivo. 
Este ano, entre os 55 nomeados
encontram-se quatro portugueses:

Miguel (Valência), Deco
(Barcelona), Luís Figo
(Inter de Milão) e Cristiano
Ronaldo (Manchester
United). A concorrência é
de peso mas qualquer um
dos internacionais por-
tugueses tem a possibili-
dade de ser o eleito.
Nota para o facto da lista
dos 55 futebolistas apenas
incluir jogadores presentes
em quatro campeonatos
europeus: a Série A (Itália),
a Premiership (Inglaterra),
a La Liga (Espanha) e a
Bundesliga (Alemanha). 
A nível de clubes, o

Chelsea, de José Mourinho, é o
mais representado com oito, segui-
do do AC Milan, com sete. 

Além de estar nomeado para a me-
lhor equipa, Cristiano Ronaldo está
também entre os cinco candidatos
para o prémio "Melhor Jogador
Jovem do Ano" da FIFPro.
O internacional português terá
como adversários o espanhol Cesc
Frabregas (Arsenal), o argentino
Lionel Messi (Barcelona), o alemão
Lukas Podolski (Bayern de Munique)
e inglês Wayne Rooney
(Manchester United).
Podiam concorrer a este troféu os
jogadores que tivessem 21, ou

menos, anos, no final da
época de 2005/06. Os cinco
finalistas foram eleitos
através dos votos dos
jogadores profissionais de
todos os países. O quinteto
nomeado foi aquele que,
entre atletas com menos
de 21 anos, mais votos
recebeu por parte dos seus
companheiros de profissão
na eleição para a
equipa ideal da
FIFPro.

Congresso FIFPro
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Quatro portugueses
entre os nomeados

Cristiano Ronaldo 
na luta pelo 

"Melhor Jovem"

ASF - Paulo Esteves



Jogador do mês

Sougou, 
o melhor de Setembro

Os 10 primeiros
1.   Sougou (U. Leiria) -             53 pontos 

2.   Lucho Gonzalez (FC Porto)  49 pontos

3.   Quim (Benfica)                   49 pontos 

4.   J. Moutinho (Sporting)        48 pontos 

5.   Bosingwa (FC Porto)           48 pontos 

6.   Anderson (FC Porto)           47 pontos 

7.   A. Polga (Sporting)             47 pontos 

8.   Peçanha (P. Ferreira)           47 pontos 

9.   Cristiano (P. Ferreira)           47 pontos 

10. M. Veloso (Sporting)           45 pontos

Com 53 pontos, Modou
Sougou, da União de Leiria, foi
o jogador mais regular de
Setembro e desse modo o
vencedor do "Troféu Mazda -
Jogador do Mês". 
Devido às suas boas
prestações na Liga Bwin, o
futebolista natural do Senegal
somou mais quatro pontos do
que Lucho Gonzalez (FC Porto)
e Quim (Benfica).
Fora do pódio ficaram João
Moutinho (Sporting) e
Bosingwa (FC Porto), com 48
pontos, Anderson (FC Porto),
Anderson Polga (Sporting),
Peçanha e Cristiano (ambos
do Paços de Ferreira), todos

com 47 pontos e, a fechar o "top
ten", Miguel Veloso (Sporting)
com 45 pontos.
O vencedor deste galardão (instituí-
do pelo Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol) recebe
uma peça de vidro especialmente
criada para o efeito. O troféu foi
idealizado pelo artista plástico Luiz
Costa e é concebido artesanal-
mente em A Montra do Vidro, em
Maceira, próximo de Leiria. Os
artesãos Armindo Martins e Celso
Martins trabalharam o vidro, num
processo que tende a desaparecer.



Um chama-se Carlos Pedro. O
outro, Tozé. Ambos exercem a
função de delegados do Sindicato
dos Jogadores Profissionais de
Futebol (SJPF) há pouco mais de
uma década.
Dia após dia, de Norte a Sul do país,
deslocam-se aos clubes - indepen-
dentemente do campeonato em
que esteja inserido - para contactar
os jogadores de futebol, sejam ou
não filiados no SJPF. 
No terreno, ouvem e sentem as pre-
ocupações e os desejos dos fute-
bolistas. E, naturalmente, criam-se
relações de empatia e de amizade
com os atletas. Estes sabem que
podem contar com os delegados
sempre e a qualquer hora.
Infelizmente, a questão do
incumprimento salarial por parte

dos clubes ou SAD é a mais focada
nos encontros entre jogadores e
delegados. E, uma vez mais, Tozé e
Carlos Pedro - os dois ex-futebolis-
tas - aconselham os atletas na
busca de uma solução para ultra-
passar o problema.  
Anualmente, tanto Tozé (delegado
das regiões Centro e Sul) como
Carlos Pedro (Norte e Centro) fazem
milhares de quilómetros em deslo-
cações no âmbito das suas activi-
dades. Nessa perspectiva, e atenta a
essa realidade, o SJPF - fruto de um
protocolo com a Mazda/Gomes &
Leonardo, Lda - acaba de dotar Tozé
e Carlos Pedro com dois automóveis
Mazda 3 para que ambos exerçam
ainda melhor e com mais comodi-
dade as suas funções. Um acordo
que permite ao Sindicato uma subs-

tancial redução de encargos e que
vai de encontro às necessidades dos
trabalhadores do SJPF, neste caso
dos delegados. È que afinal, mais do
que ninguém, Carlos Pedro e Tozé
representam o elo diário entre o
SJPF e os jogadores.
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O SINDICATO

Sempre em campo

Espaço
dos sócios

Em cima: Rui Lino, Rui Curro, António Leonardo, Pedro Botelho, 
Mário Novo, em baixo: Carlos Pedro, Joaquim Evangelista e Tozé



Segurança Social e 
Jogadores Profissionais

de Futebol

Muito se tem falado nos últimos
tempos da Segurança Social e do
regime específico dos jogadores
profissionais de futebol.

Os jogadores profissionais de futebol
e os clubes a que prestam serviço
beneficiam de um regime contributi-
vo específico para a segurança social
constante do Decreto-Lei nº 300/89,
de 4 de Setembro.

Tal regime ao contrário do que
muitas vezes se afirma não se desti-
na a beneficiar os profissionais de
futebol e as respectivas entidades
empregadoras mas a obstar a que
estes sejam prejudicados em relação
aos restantes contribuintes. 

Isto mesmo resulta claro do preâm-
bulo do referido Diploma que veio
rever "o quadro normativo que vinha
regendo a situação dos desportistas
profissionais e respectivos clubes e
associações perante a Segurança
Social, de modo a conciliar a exigên-
cia de solidariedade social, que é a
própria razão de ser do sistema, com
as particularidades de que se
revestem as actividades desportivas
exercidas em regime profissional".

Nesta conformidade, o regime geral
impõe taxas contributivas de 11 por
cento para o trabalhador e 23,75
por cento para a entidade patronal e
o regime especifico dos jogadores de
futebol e dos clubes a que prestam
serviço fixa a mesma taxa de 11%
para o trabalhador e a taxa de 17,5
por cento à entidade patronal.

Acresce que é também distinto o cál-
culo das remunerações a considerar
sendo a base de incidência a corre-
spondente a um quinto do valor das
remunerações efectivas mas nunca
inferior ao valor do salário mínimo.

Duas ordens de razões, no nosso
entender preponderantes, justificam
e reclamam um regime distinto para
os profissionais de futebol:

1º Os jogadores não beneficiam do
subsídio de doença.
2º A carreira dos profissionais de
futebol tem uma duração muito
inferior às demais carreiras profis-
sionais sendo as remunerações
auferidas em períodos que antece-
dem em muito a idade da reforma.

Assim, ao contrário dos demais

beneficiários da Segurança Social, os
jogadores de futebol na doença não
recebem o subsídio de doença pois
estão a coberto do seguro de aci-
dentes de trabalho obrigatório.

Também na reforma os profissionais
de futebol estão em desvantagem
relativamente aos demais já que as
remunerações que auferem pela
prática desportiva não entram para
os cálculos das prestações pois
reportam-se a períodos muito dis-
tantes da idade de reforma.

Pelas razões expostas, afigura-se-
-nos claro que os profissionais do
futebol deverão ter um tratamento
semelhante aos demais contribuintes
e isso impõe, como é óbvio, terem
um regime distinto que contemple as
especificidades da sua profissão. Mal
andaria o sistema social que tratasse
de igual forma situações diferentes. 

Rua Nova do Almada, Nº11, 
3º Direito
1200-288 Lisboa

espacosocios@sjpf.pt
Tel: 21 321 95 90
Fax: 21 343 10 61

www.sjpf.pt
gabinete jurídico

esclarece

Cristina França
Gabinete Jurídico do SJPF

gabinetejurídico@sjpf.pt



A sala de Actos da Universidade
Autónoma de Lisboa (UAL), foi o
palco da apresentação do Top
Executive em Gestão & Liderança
no Futebol, o novo curso da Escola
de Gestão & Negócios, que contará
com a coordenação executiva de
Paulo Sousa (ex-internacional de
futebol) e de Gabriela Moura
(docente da UAL), e que se destina,
entre outros, para jogadores em
final de carreira que pretendam
valorizar-se profissionalmente.
Estiveram presentes na cerimónia,
Joaquim Evangelista, presidente do
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF), Laurentino Dias,
secretário de Estado da Juventude e
do Desporto, Gilberto Madail, presi-
dente da Federação Portuguesa de
Futebol, e Eduardo Costa, presi-
dente da Direcção da UAL. 
Joaquim Evangelista, enquanto
presidente do SJPF, congratulou-se
com a iniciativa e em particular por
duas razões: "A primeira, prende-se
com o facto de a sua promoção
partir de um ex-atleta, concreta-
mente de Paulo Sousa, sendo, por
isso, da mais elementar justiça
expressar-lhe desde já, o devido
reconhecimento. A segunda,
porque consagra um projecto que
constitui preocupação permanente

do SJPF e que é a da qualificação do
futebolista, principal agente do
espectáculo e, correlativamente, do
futebol". E acrescentou: "O SJPF
está certo que através do presente
protocolo abrir-se-ão portas para,
valorizando o jogador, dignificar e
valorizar o próprio futebol". 
Joaquim Evangelista será um dos
membros da Comissão de Acom-
panhamento e Avaliação. Esta
Comissão acompanhará e avaliará
os resultados do Top Executive, em
relação aos objectivos definidos. 
Com duração de quatro meses, o
curso, que também foi apresentado
na cidade do Porto, tem um valor de

inscrição de 3900 euros, inicia-se em
Novembro e terá duas edições anu-
ais, a decorrer em Lisboa, e entre os
módulos constam "Economia e
Direito do Desporto", "Marketing
Estratégico para o Desporto", "Mu-
dança e Comportamento Orga-
nizacional", "Análise Financeira",
"Gestão Financeira", "Negociação",
entre outros. 
O protocolo firmado com o SJPF
garante um desconto de 10 por
cento do valor das propinas aos
associados do Sindicato. O SJPF
seleccionará ainda dois alunos para
frequentarem o Top Executive de
forma gratuita.

Protocolo
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Gestão e liderança no futebol

Paulo Sousa, J. Evangelista, Eduardo Costa (Presidente da Direcção da UAL) , Laurentino Dias (Secretário de
Estado da Juventude e do Desporto) , Gilberto Madaíl (Presidente da FPF)  e Gabriela Moura (Docente da UAL)

Jorge Costa, Gabriela Moura, Paulo Sousa, Vitor Baía.

ASF - Rui Raim
undo

ASF - Eduardo O
liveira



Observatório do emprego

Uma profissão em análise
A convite de Mário Caldeira Dias,
presidente do Observatório do
Emprego e Formação Profissional,
o Sindicato dos Jogadores Profis-
sionais de Futebol (SJPF) fez uma
apresentação sobre as questões
do emprego relativas aos profis-
sionais de futebol.
Subordinada ao tema "A profissão
de jogador profissional de futebol
- Entre o mito e a realidade",
Joaquim Evangelista destacou os
problemas com que se confronta o
jogador, no início, durante e no
termo da carreira.
Um trajecto complicado e que
muitas vezes é pintado de "cor de

rosa" quando a realidade é bem
diferente. É que nem todos podem
ser Cristianos Ronaldos ou Luís
Figos, entre outros. E depois, exis-
tem factores que contribuem deci-
sivamente para a fragilização da
profissão de futebolista como por
exemplo, as falências de clubes e
SAD, a existência de uma orgânica
federada ineficaz para a gestão da
modalidade, o pseudo-profissio-
nalismo e a irresponsabilidade dos
dirigentes.
Recorde-se que Observatório do
Emprego e Formação Profissional
é um órgão consultivo, de com-
posição tripartida, que tem por

objectivo contribuir para o diag-
nóstico, prevenção e solução dos
problemas de emprego e for-
mação profissional.

Problemas que
atingem os

profissionais
de futebol: 

- Aumento do incumprimento sa-
larial;

- Aumento do desemprego;

- Fortíssima concorrência interna-
cional;

- Falta de formação escolar e pro-
fissional nos diversos níveis: bási-
co, técnico-profissional e univer-
sitário;

- Impossibilidade de reconversão 
no fim de uma carreira de curta
duração e desgaste rápido;

- Acréscimo do abandono escolar;

- Falta ou insuficiência de habilita-
ções profissionais;

- Redução da massa salarial;

- Acréscimo dos litígios laborais;

- Diminuição de garantias de índole 
laboral;

- Agravamento da carga fiscal;

- Incremento da sinistralidade des-
portiva;

- Inadequação dos regimes de se-
guros e segurança social.



Dezasseis de Outubro de 2006 ficará
na história do futebol português,
como o dia em que Jorge Costa -
"Bicho" para os amigos - anunciou
oficialmente o final da sua carreira
como futebolista profissional.
A dois dias de completar 35 anos,
Jorge Costa, não teve dúvidas em
pendurar as botas. Uma decisão difí-
cil, mas amadurecida. "Anuncio ofi-
cialmente o final da minha carreira
como jogador profissional de fute-
bol, uma carreira da qual me orgu-
lho bastante e que foi conseguida
através de muito espírito de sacrifí-
cio, de muita dedicação mas acima
de tudo com muito prazer", disse,
emocionado mas seguro, na Casa
de Santiago, em Leça da Palmeira.
Seguiram-se palavras de agradeci-
mento: "Aos clubes e à selecção
nacional, a todos os dirigentes com
quem trabalhei, aos meus colegas
de profissão, praticamente a todos
os treinadores, aos departamentos
médicos de todos os clubes e gosta-
va de salientar o Rodolfo Moura,

que foi uma pessoa que me ajudou
e que sofreu comigo, aos adeptos
do futebol e em particular aos do
FC Porto, a todos os profissionais da
Comunicação Social - e permitam-
-me destacar o Carlos Pereira
Santos -, a três pessoas que apare-
ceram na minha vida numa altura
decisiva - o sr. Amadeu Paixão, o sr.
Fernando Almeida e a dona
Gracinda dos Anjos -, aos meus pais,
aos meus irmãos, cunhados, aos
meus filhos e, por fim, mas não
menos importante, a uma pessoa
que sempre esteve ao meu lado prin-
cipalmente nos momentos menos
positivos - a minha mulher, Isabel". 
Quanto a bons e maus momentos,
o actual secretário da Mesa da
Assembleia Geral do SJPF destacou,
pela positiva, o seu primeiro jogo
pelo FC Porto, os títulos que
alcançou e, acima de tudo, a vida
excelente que o futebol lhe propor-
cionou. Já a maior mágoa foi não
ter terminado a carreira com a
camisola do FC Porto. "Tinha anun-

ciado que o ano passado seria a
minha última época, as coisas não
correram como eu esperava e essa
será uma mágoa que ficará sempre
dentro de mim".
O defesa-central que pertenceu à
"geração de ouro" abandona os
relvados como jogador mas não
deixará o futebol. O futuro passa
pelas funções de treinador ou de
dirigente.
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Ponto final
JORGE COSTA
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arcez
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Editorial

Um palmarés de luxo
Oito vezes campeão nacional,
cinco Taças de Portugal, cinco
Supertaças Cândido de Oliveira,
uma Liga dos Campeões, uma
Taça Intercontinental, uma Taça
UEFA e um Campeonato do
Mundo de sub-20. Este é o impres-
sionante currículo - prémios indi-
viduais à parte - de Jorge Costa,
um dos mais carismáticos capitães
do futebol português.
Jorge Costa nasceu no Porto a 14
de Outubro de 1971. Com forte
estampa física (1,88 metros e 86
quilos) estreou-se na I Divisão a
18 de Agosto de 1990 ao serviço
do Penafiel (estava emprestado
pelo FC Porto), pela mão de
Joaquim Teixeira. Perdeu o jogo
por 2-0. Uma semana depois mar-
cou o seu primeiro golo no princi-
pal campeonato português frente
ao Sporting (2-5).
Em 1990/91 jogou no Marítimo e
na época seguinte ingressou no
FC Porto, o seu clube do coração.
Alí permaneceu até 2001, quando
foi dispensado pelo técnico
Octávio Machado. Foi para
Inglaterra para jogar pelo

Charlton. No final da época de
2002 regressou ao FC Porto. No
Dragão permaneceu até 2005,
quando vendo que Co Adriaanse
não contava com ele decidiu mu-
dar-se para o Standard de Liège. 
Esteve seis meses na Bélgica
e voltou a Portugal para co-
locar um ponto final na
carreira.
Pelo meio, foi 50 vezes
internacional pela Selec-
ção A (marcou um go-
lo) e, em 2005, lançou
um livro com o título
"Jorge Costa - O
C a p i t ã o " .

Actualmente pertence aos órgãos
sociais do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de
Futebol com o cargo de secretário
da Mesa da Assembleia Geral.

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

2002/03
2003/04
2004/05
2005/06

Penafiel
Marítimo
FC Porto
FC Porto
FC Porto
FC Porto
FC Porto
FC Porto
FC Porto
FC Porto
FC Porto
FC Porto
Charlton
FC Porto
FC Porto
FC Porto
St. Liège

23
32
15
22
20
29
39
17
41
35
35
16
25
41
31
29
16

3
1
2
1
3
2
5
0
2
2
1
1
0
3
1
2
0

ÉPOCA CLUBE JOGOS       GOLOS

ASF - Sérgio M
iguel Santos



Pela voz de Joaquim Evan-
gelista, o Sindicato dos
Jogadores Profissionais de
Futebol (SJPF), não deixou de
intervir na discussão na quarta
e última audiência pública da
nova Lei de Bases da
Actividade Física e do
Desporto, realizada em sede
da comissão parlamentar de
Educação, Ciência e Cultura. 
Na defesa do desporto e do
futebol em particular, o SJPF,
como sempre, abordou a
temática em causa com grande pon-
deração. Subordinada ao tema
"Apoios financeiros e fiscalidade",
Joaquim Evangelista defendeu a
aposta em "fundos de pensões isen-
tos de tributação fiscal" para a pro-
tecção social dos futebolistas em fim
de carreira. O presidente do
Sindicato dos Jogadores Profissionais
(SJPF) propôs ainda a "consagração
específica, a título definitivo, de um
regime fiscal fundado em parâmet-
ros ajustados à natureza da profis-
são", de desgaste rápido, bem como
da especificidade do actual regime
de Segurança Social. 
Evangelista expressou igualmente o
desejo de que sejam tomadas medi-
das efectivas na luta contra os
chamados contratos paralelos ou
abaixo dos valores reais e dos víncu-
los de amadores, apesar dos titulares
manterem relações profissionais. 
Por fim, e além da consagração ade-
quada dos regimes fiscal e da segu-
rança social, o responsável do SJPF
sublinhou a necessidade de uma
"mudança de mentalidades", para
que os futebolistas sejam realmente
defendidos já que "o jogador de
futebol não tem o correlativo e devi-
do reconhecimento pelo papel que

desempenha". E acrescentou: "Na
verdade, desenvolvendo uma activi-
dade de desgaste rápido e curta
duração, deverá, por isso, gozar de
tratamento adequado". 

A intervenção encerrou com uma
chamada de atenção para a dignifi-
cação do jogador profissional, tanto
durante a sua carreira desportiva,
como ainda no final desta. "Num
como no outro aspecto, reitera-se o
que atrás se disse sobre a necessi-
dade de o jogador ser devida e jus-
tamente reconhecido como princi-
pal interprete do espectáculo
desportivo. Na primeira vertente
não pode deixar de atentar-se que o
universo de associados do SJPF inte-
gra, além de uma significativa lista
de figuras nacional e internacional-
mente reconhecidas e, como tal,
bem remuneradas, um vasto elenco
de praticantes sem renome público
e com baixas remunerações. O SJPF
orgulha-se, sem distinção, de todos
representar, assegurando apoio

multifacetado adequado às
situações. Aliás, este orgulho
é partilhado pela generali-
dade das pessoas, onde se
inclui o poder político. Neste
contexto, no que concerne
às expectativas após o fim da
carreira legítimo se afigura
preconizar a integração de
ex-futebolistas nas estruturas
desportivas, como sucede
em outros países, nomeada-
mente europeus". E questio-
nou: "O ex-praticante

desportivo não possuirá perfil ade-
quado para o desempenho de
muitos cargos/funções no domínio
das instituições desportivas? Salvo o
devido respeito e melhor opinião,
crê-se que as respostas devem ser
dadas pela afirmativa". Uma reali-
dade que, segundo Evangelista sus-
cita uma nova questão: "Porque
será que o valor de ex-futebolistas
não tem tido o devido reconheci-
mento, nomeadamente ao nível da
estrutura da Federação, Liga e até
de Clubes ou SAD?" 
Por fim, o presidente do SJPF mani-
festou o desejo de que "estas e ou-
tras questões mereçam uma
reflexão crítica de todos os agentes
desportivos, esperando-se que as
alterações legislativas e regula-
mentares sejam acompanhadas de
uma mudança de mentalidades".

Legislação
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Nova lei exige 
mudança de mentalidades

Dignificar o
jogador

ASF - G
onçalo Lobo Pinheiro

ASF - G
onçalo Lobo Pinheiro



Prémios

Vítor Baía,
o melhor guarda-redes de 2005/06 

Vitória de Setúbal recebe
troféu "Fair-Play Colectivo" 2005/06

O guardião do FC
Porto, que recente-
mente fez 37 anos,
ganhou o "Troféu
Tsunami - Melhor
Guarda-Redes do
Ano", relativo à
época de 2005/06. 
Paulo Santos, do
Sporting de Braga,
e Moretto (Vitória
de Setúbal e
Benfica) comple-
taram o pódio (ver
tabela). 
Joaquim Evange-
lista, presidente do
SJPF, congratulou
Vítor Baía (o atleta
mais titulado do
futebol mundial e
actual presidente
do Conselho Fiscal
deste Sindicato) -

que receberá um computador
portátil Tsunami pela conquista do
troféu - e recordou que "este
prémio, como os demais galardões
instituídos pelo Sindicato, premeia
a excelência". 
A relação entre o número de jogos,
os minutos de utilização e o
número de golos sofridos foram os
critérios utilizados para a elabo-
ração do ranking. 

A equipa sadina foi a mais disci-
plinada na época 2005/2006,
repetindo a proeza da época anteri-
or. O Vitória de Setúbal totalizou 69
pontos, menos 11 que o FC Porto e
menos 13 que o Sporting.
A entrega do troféu decorreu no
espaço Hattrick Caffé Lisboa e con-
tou com a presença de todo plantel,
equipa técnica e alguns dirigentes
do emblema setubalense.
"É com enorme satisfação que
entrego este prémio ao Setúbal.
Pelo segundo ano consecutivo, a

equipa fez valer os valores
desportivos inerentes à competição

como o jogo limpo, a lealdade e o
respeito pelo adversário. Numa
época muito difícil, e quando só se
fala de futebol pelos maus motivos,
foram um exemplo de boas práticas.
Espero que o revalidem na próxima
época", disse o presidente do sindi-
cato, Joaquim Evangelista. O capitão
de equipa, Sandro, recebeu o
prémio em nome de todos os
jogadores. "Agradeço a distinção,
em meu nome e em nome do
plantel. Tudo vamos fazer para que
se repita no ano que vem", afirmou.

1. Vítor Baía (FC Porto) 
2. Paulo Santos (Sp. Braga) 
3. Moretto (V. Setúbal/Benfica) 
4. Ricardo (Sporting) 
5. William (Boavista) 
6. Bruno Vale (E. Amadora) 
7. Diego Benaglio (Nacional) 
8. Marcos (Marítimo) 
9. Jorge Baptista (Gil Vicente) 
10. Nilson (V. Guimarães) 

Os 10 primeiros

ASF - Pedro Trindade

ASF - Sérgio M
iguel Santos



Há oito anos que Portugal não
saboreava o travo amargo da derro-
ta em jogos a contar para fases de
qualificação de Campeonatos da
Europa. Infelizmente, a hora
chegou, aos pés da Polónia por 2-1.
No Estádio Slaski, em Chorzow, a
Selecção Nacional realizou uma
exibição como a cor do equipa-
mento utilizado: preta. Aos 17
minutos de jogo já Portugal perdia
por 2-0 devido a dois remates
certeiros de Eusebiusz Smolarek
(nome dado pelo pai Smolarek ao
filho em homenagem ao "nosso"

Eusébio). Até ao final da primeira
parte, equipa mostrou-se incapaz
de reagir à bem organizada for-
mação polaca.
No segundo tempo, Portugal
entrou melhor, teve mais tempo de
bola, mas mesmo assim não con-
seguiu criar oportunidades claras
de golo. A excepção aconteceu aos
86 minutos, quando Nani isolou
Cristiano Ronaldo mas este rema-
tou ao lado. O golo de honra
acabou por surgir aos 92 minutos,
por Nuno Gomes, após bela jogada
de ataque da Selecção Nacional.

Pouco depois, o árbitro apitou para
a final do encontro com a vitória da
Polónia por 2-1. 
Com este resultado, Portugal
ocupa a quinta posição do grupo A
na fase de apuramento para o
Europeu de 2008 (disputado na
Áustria e na Suíça) com quatro
pontos em três jogos (empate com
a Finlândia, vitória com o
Azerbaijão e derrota com a
Polónia). A Sérvia lidera a classifi-
cação com dez pontos em quatro
jogos, seguida da Finlândia com
oito pontos em quatro jogos.

Selecção A

16      Sindicato dos Jogadores de Futebol

A traição de Eusébio

ASF - André Alves
ASF - Helena Valente

ASF - Helena Valente



Selecção SUB-21

Portugal apurado 
para o Euro 2007

A tarefa era difícil, mas os jovens
portugueses demonstraram que não
era impossível. Depois da derrota
em Moscovo por 1-4, a Selecção
Nacional de sub-21 estava obrigada
a ganhar à Rússia por, pelo menos,
3-0. E conseguiu esse resultado,
carimbando o passaporte para a
fase final do Europeu da categoria

que se disputará na Holanda, em
2007, entre 10 a 23 de Junho. 
Em Vila Nova de Gaia, no Estádio

Dr. Jorge Sampaio, Portugal
começou ao ataque e aos 31 minu-
tos, a selecção das "Quinas" iniciou
a recuperação com um golo de
João Moutinho, na transformação
de uma grande penalidade. O
cenário piorou para a Rússis, quan-
do a três minutos do intervalo
perdeu um jogador com a expulsão
de Kolesnikov. 
Portugal começou a segunda parte
ao ataque e, aos 65 minutos,
ampliou a vantagem
através de Djaló. O
objectivo estava a um
golo. E ele surgiu aos 73
minutos, com um auto-golo de Ivan
Taranov. Até ao final do encontro,
Portugal limitou-se a controlar o
jogo e o resultado. 
Com este feito, a selecção dirigi-
da por José Couceiro poderá
também lutar por um lugar
nos Jogos Olímpicos de
Pequim, em 2008 (apuram-
se os quatro primeiros). 

Já a fase de grupos do Euro 2007
será jogada entre 10 e 17 de Junho,
com as meias-finais a decorrerem
em Heerenveen e Arnhem três dias
depois. A grande final do Cam-
peonato da Europa terá lugar no dia
23 de Junho, no Estádio do
Groningen, com capacidade para 20
mil adeptos.

Caros associados do SJPF,

O Hattrick Caffé Lisboa, no espirito da parceria estabelecida,
tem como objectivo uma relação proxima com todos os 
associados do SJPF, tornando o nosso espaço vosso.
Usufruam do Hattrick Caffé Lisboa, sejam surpreendidos pela
nossa arte de bem receber e por todas as experiências 
gastronomicas que temos para vos oferecer.

Melhores cumprimentos

Hattrick Caffé Lisboa

Partilhando Novas Experiências

ASF - Paulo Esteves

ASF - Eduardo O
liveira



Nada está ganho, mas também nada
está perdido. Ou seja, mantêm-se
intactas as aspirações das três
equipas portuguesas presentes na
Liga dos Campeões.
Decorridas quatro jornadas, FC Porto,
Benfica e Sporting apenas dependem
de si próprios para passarem aos
oitavos-de-final da competição.
Assim, no Grupo B, e depois do
empate em Munique frente ao
Bayern, o Sporting - actual terceiro
classificado -, que ainda atirou uma
bola à barra por joão Moutinho,
necessita agora de pontuar em

Milão, perante
o Inter, de

Luís Figo,
para

continuar a sonhar com a próxima
fase da Champions. Neste momen-
to, o Bayern de Munique (já apurado
para a próxima fase da competição)
lidera a classificação do grupo com
10 pontos, seguido do Inter, com
seis, do Sporting, com cinco, e do
Spartak de Moscovo, com apenas
um ponto.
Já o FC Porto, com uma exibição de
classe, foi a Hamburgo bater a
equipa local por 1-3 e colou-se ao
Arsenal na segunda posição do
Grupo G, com sete pontos. O CSKA
de Moscovo (adversário seguinte do
FC Porto) comanda a classificação
com oito pontos.
O Hamburgo
(já sem

qualquer hipótese de continuar nas
competições europeias) é último,
com zero pontos. 
Por último, o Benfica. No Estádio da
Luz, os encarnados desforraram-se
da derrota sofrida em Glasgow por
0-3 e retribuíram a mesma marca ao
Celtic. Com esta vitória, os ben-
fiquistas passaram a ocupar a ter-
ceira posição do Grupo F com quatro
pontos. A tabela é liderada pelo
Manchester United, com nove pon-
tos, o Celtic é segundo com seis e o
FC Copenhaga (próximo adversário
das "águias") é quarto com quatro
pontos. 

Liga dos Campões
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Tudo em aberto

Fotos ASF



Taça UEFA

Sporting de Braga
goleia Slovan Liberec

Na Taça UEFA, a equipa
bracarense recuperou bem do
desaire frente ao AZ Alkmaar
(0-3) e goleou a formação
checa por 4-0 alcançando a
primeira vitória na fase de gru-
pos da segunda competição de
clubes da UEFA. Uma vitória
justa apesar de um pouco
enganosa tendo em conta a
fragilidade do adversário. 
Graças aos golos de Ricardo
Chaves (31 minutos), Marcel
(33'), Césinha (53') e Bruno
Gama (90'), o Sporting de
Braga assumiu a segunda
posição do Grupo C, decorridas
duas jornadas.
A tabela é liderada pelo AZ
Alkmaar, com seis pontos, seguido

dos arsenalistas, com três, do
Sevilha e do Slovan Liberec, com um
ponto, e, por fim, do Grasshopers,

que ainda não pontuou. 
O Braga volta a entrar em
acção a 23 de Novembro,
quando se deslocar a Sevilha
(actual detentor do troféu) para
defrontar a equipa da casa.

Classificação
1. AZ Alkmaar 

6 pontos (dois jogos)

2. Sp. Braga

3 (dois jogos) 

3. Sevilha 

1 (um jogo)

4. Slovan Liberec

1 (dois jogos)

5. Grasshopper

0 (um jogo)

ASF - Paulo Esteves



Seja para "Jogador do Ano", da
FIFA, ou para a "Bola de Ouro", da
"France Football", a realidade é
que os jogadores portugueses não
passam despercebidos no futebol
mundial.
Cristiano Ronaldo, Deco e Luís Figo
estão entre os 30 candidatos -
seleccionados pelo Comité de
Futebol e pelo Comité Técnico e de
Desenvolvimento da FIFA - a
"Jogador do Ano", segundo a lista
publicada pelo organismo que gere
o futebol mundial. 
O jovem extremo do Manchester
United, o "mágico" do FC
Barcelona - ambos presentes na lista
de candidatos para este prémio o

ano passado - e o jogador do Inter
de Milão, que já venceu o troféu em
2001, estão agora sujeitos aos votos
dos seleccionadores nacionais e dos
capitães de equipa dos vários países.
Recorde-se que em 2005, a FIFA
consagrou Ronaldinho Gaúcho, do
Barcelona. 
O vencedor será conhecido a 18 de
Dezembro, na 16.ª Gala do Jogador
Mundial da FIFA, marcada para
Zurique, na Suíça. 

Também na lista dos 50 can-
didatos à conquista da "Bola

de Ouro", troféu instituí-

do pela revista francesa "France
Football" surgem três portugueses:
Tiago, Deco e Cristiano Ronaldo.
Se a presença de Deco e de
Cristiano Ronaldo não surpreende o
mesmo não se pode dizer de Tiago.
É a primeira vez que o médio do
Lyon surge nestas andanças. Uma
novidade mas que não deixa de ser
justa tendo em conta a brilhante
performance do jogador português. 
Comparativamente com o ano pas-
sado (Ronaldinho Gaúcho arreba-
tou o prémio), surgem 24 novi-
dades o que significa que 26 fute-
bolistas são repetentes. O vencedor
será anunciado a 27 de Novembro. 
Refira-se que Eusébio e Luís Figo
foram os únicos portugueses galar-
doados com a "Bola de Ouro", em
1965 e 2000, respectivamente.

Nomeações
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Portugueses no topo 

A primeira
vez de Tiago



Opinião

“Está tudo em jogo”
I. Apito inicial

O convite foi feito pelo Presidente
do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol e eu não
poderia recusar. Da minha pas-
sagem pela Direcção da APAF-
Associação Portuguesa de Árbi-
tros de Futebol, habituei-me a ver
o meu amigo Joaquim Evangelista
como um dirigente de futuro,
uma pessoa que tem as suas
próprias ideias, com quem tam-
bém tive algumas discordâncias
mas, seguramente, um dirigente
que faz falta ao futebol por-
tuguês.

Por isso, disse que sim a mais este
desafio. Mensalmente aqui
estarei, escrevendo um artigo
sobre a minha visão do que é a
arbitragem do futebol, para que
os leitores tenham um outro con-
hecimento do sector da arbi-
tragem. Não serão textos idealis-
tas, antes pretenderei analisar
com racionalidade a arbitragem e,
por consequência o árbitro, numa
perspectiva mais elevada, humana
- de sentimentos e afectos - e,
simultaneamente, dar a conhecer
tudo a que este agente desportivo
tem de dar atenção sem qualquer
tipo de subterfúgios ou dema-
gogias.

Mas, se bem que os artigos pro-
curem então explicar com detalhe
aspectos relevantes deste sector
tão importante do futebol, não
pretendo que os mesmos se
esgotem nas minhas ideias e
naquilo que escreverei. Irei regis-
tar com atenção as opiniões que
os leitores me queiram fazer
chegar, e sobre elas me pronun-
ciarei depois. É por isso que a
coluna que hoje é inaugurada se
chamará "ESTÁ TUDO EM
JOGO". Os jogadores e os árbi-
tros, entre outros elementos, con-
tribuem ou poderão contribuir efi-
cazmente para o espectáculo que
se quer digno, até porque o fute-

bol tem hoje uma enorme
importância geo-estratégica,
social e cultural.
Serei sintético e objectivo na
explanação das minhas ideias,
mas imprimindo de igual modo
um determinado dinamismo, para
que se mantenha um interesse
permanente pela arbitragem do
futebol. Trarei aqui a este espaço
temas tão importantes como as
relações entre árbitros e
jogadores, a profissionalização do
sector da arbitragem, as novas
tecnologias no futebol e na arbi-
tragem, o que poderá ser a arbi-
tragem portuguesa neste novo
milénio, ética e deontologia, a
formação dos árbitros, a organi-
zação actual da arbitragem por-
tuguesa, a violência contra os
árbitros, entre outros. Serão
ideias, conceitos e referências
diferentes, numa inter-ligação
clara e permanente, para que os
estimados leitores entendam mais
em concreto toda a problemática
da arbitragem. Além disso, quem
ler os textos vai compreender que
a arbitragem não é uma estrutura
fechada e que ela própria também
discute e divulga as suas questões
mais prementes. 

E porque assim é, refiro já alguns
aspectos que poderão vir a ser
objecto de outros tantos comen-
tários por parte dos leitores.
Tenho para mim que são questões
actuais e sobre as quais nos dev-
eremos pronunciar.

• O futebol português só poderá
enveredar por caminhos de mo-
dernidade e transparência absolu-
tamente indispensáveis para o seu
pleno desenvolvimento, quando
todos os seus agentes tiverem o
máximo respeito pelas atribuições
de cada um e demonstrarem
assim o necessário civismo
desportivo. Todos fazemos parte
afinal da "FAMÍLIA UNIVERSAL

DO FUTEBOL" e é por isso que os
comportamentos de cada agente
nunca poderão originar que a
outros agentes seja lançado o
estigma da suspeição, da exclusão
ou da falta de isenção.

• Os árbitros exercem, clara-
mente, uma função de serviço
público. Assim sendo, todas as
instâncias desportivas devem ter
pelo seu trabalho a máxima con-
sideração e respeito. O árbitro
será sempre um amigo do
desporto e da prática competitiva,
nunca um inimigo.

• Uma missão importante de cada
árbitro, quando aplica correcta-
mente o que se encontra vertido
nas leis e regulamentos, é prote-
ger os jogadores.

• Os árbitros são as primeiras víti-
mas dos seus erros naturais.
Afinal, o acto de ajuizar é sempre
complexo na sua vertente técnica.

Talvez relacionado com o que
ficou escrito, não posso deixar de
referir o seguinte: se jogar e
treinar são acções racionais e cria-
tivas, arbitrar é um acto sublime.

Vitor Reis
v.reis@portugalmail.com



"Se algum clube quiser pegar no
Carlos, ofereço 100 mil dólares a
quem o faça", afirmou Gigi Becali,
presidente do Steaua de Bucareste,
após a derrota do clube romeno
frente ao Real Madrid por 1-4.
Uma declaração lamentável por parte
do dirigente que revelou uma profun-
da falta de respeito pelo jogador - até
aqui idolatrado - e que pôs em causa
o profissionalismo de Carlos.
Em consequência, o SJPF - que mani-
festou pessoalmente ao atleta a sua
solidariedade -  agirá junto da da
Federação Romena de Futebol e do
sindicato de jogadores daquele país
para esclarecer a situação. Pondera
igualmente dar conhecimento do
caso à FIFA já que considera que

foram atingidos os mais elementares
direitos de Carlos - como homem e
como futebolista - no que diz respeito

à sua honra, bom-nome e dignidade. 
"Os meus companheiros e o treinador
estão do meu lado e penso que essas
declarações surgiram porque sou
estrangeiro e as culpas tinham de
recair sobre alguém. Só espero que
quando chegar a Dezembro ele não
se esqueça daquilo que disse" ", afir-
mou Carlos após ter conhecimento
das palavras do "seu" presidente.
Infelizmente, as declarações de Becali
- que parece que já esqueceu as exce-
lentes prestações de Carlos ao serviço
do Steaua e a sua contribuição para a
conquista do campeonato da época
passada - não surpreendem de todo,
depois da campanha de alguma
imprensa romena contra o jogador
português. Triste, sem dúvida...

Sete meses depois da lesão sofrida,
o defesa-central do Desportivo da
Corunha voltou à competição. O
internacional português jogou 20
minutos no encontro particular que
a sua equipa disputou frente ao
Vilalbés.
"Senti-me confiante e tranquilo.
Sabia que o meu joelho estava bem,
até porque tenho vindo a trabalhar
forte. Fiz a recuperação com o

António Gaspar, que é muito com-
petente, e quando assim é tudo se
torna mais fácil. Agora vamos ter
jogos particulares todas as semanas
e dessa forma poderei ganhar o
ritmo ideal. Quero estar ao nível dos
meus colegas o mais rapidamente
possível", afirmou Jorge Andrade.
Uma boa notícia para o jogador,
para o seu clube e para a Selecção
Nacional.
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Sócios votam
por eleições na FPF

Decorreram no dia 28 de Outubro, as
assembleias gerais (Ordinária e
Extraordinária) da Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF) . Na primeira,
os sócios da FPF aprovaram o
Orçamento Ordinário para a época
de 2006/07 com 418 votos a favor,
12 contra e 30 abstenções. Já na
reunião magna extraordinária foi
chumbada a proposta que visava a
prorrogação do mandato da actual
direcção até que fossem aprovados
os Estatutos resultantes da legislação
que entretanto venha a ser publica-
da. Para esta matéria foram
necessárias duas votações. Na pri-
meira, o chumbo foi confirmado por
243 votos contra, 232 votos a favor e
8 abstenções. Na segunda e definiti-
va "ronda", o saldo foi de 224 votos
a favor da prorrogação do mandato,
251 contra e 8 abstenções. Com este
resultado o presidente da Mesa da
Assembleia Geral deverá marcar
eleições de acordo com as dis-
posições Estatutárias em vigor. 
O episódio das duas votações mereceu
críticas por parte de de Joaquim
Evangelista, presidente do Sindicato
dos Jogadores Profissionais de Futebol. 
"Lamento que tenha havido a
repetição da votação a pretexto de
uma associação - a da Guarda - ter
afirmado que outra utilizou o seu
voto electrónico. Este grave episódio
não mereceu qualquer reparo do
presidente da mesa que se limitou a
repetir a votação sem averiguar o
incidente. É por estas e por outras
razões que impõe que haja uma dis-

cussão séria entre os vários agentes
do futebol no sentido de erradicar
vícios antigos. O regime jurídico das
federações promete acabar com este
vício. Faltará muito?" questionou. 
Joaquim Evangelista explicou ainda
porque razão o SJPF votou contra a
proposta da prorrogação do manda-
to da actual direcção. "O fundamen-
to da proposta é o de obviar à
repetição de eleições num curto
espaço de tempo, face à entrada em
vigor de uma Lei de Bases do
Desporto. Ora, se é certo que o
argumento não deixa de ter algum
peso específico, maior peso, salvo o
devido respeito, deverá ter a
observância do princípio da legali-
dade e da segurança jurídica que se
traduz na imperatividade das institu-
ições se pautarem pelas normas leg-
islativas e regulamentares vigentes
em cada momento. Merece referên-
cia o facto de a Liga de Clubes, no
mesmo enquadramento factual e
jurídico ter realizado eleições. Por
outro lado, as eleições mais do
obstar, como se impõe, poderão
fomentar especulações. Ora, as
especulações, ainda que infundadas,

têm contribuído para denegrir a
imagem do futebol português e de
muitos dos seus agentes."
O presidente do SJPF não deixou
igualmente de criticar o comporta-
mento das associações de futebol.
"Lamentável a forma como, mais
uma vez, as associações (que detêm
55 por cento dos votos) tentaram
condicionar a assembleia. No decur-
so da AG foi apresentada uma pro-
posta dita de alteração mas que
configurava uma tomada de posição
prévia no sentido de obter um
determinado resultado eleitoral.Esta
prática, já habitual nas AG, pre-
conizada nomeadamente pelas
associações de futebol de Lisboa,
Porto e Setúbal configura uma falta
de respeito por quem prepara as
intervenções com base em determi-
nados pressupostos e se vê sur-
preendido a meio dos trabalhos por
outras propostas que desconhece." 
Refira-se que foram ainda
entregues diversos votos de louvor
e que ficou pendente a discussão
da matéria relacionada com as
equipas "B", que será discutida
apenas na próxima AG da FPF.

ASF - Vitor G
arcez




