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Portugueses - 0  Estrangeiros - 1
Não se trata, como é óbvio, do resultado de um jogo
realizado entre portugueses e estrangeiros. Mais do que
um jogo a enunciação visa traduzir uma preocupação do
Sindicato e, como tal, julga-se, da esmagadora maioria
dos jogadores portugueses.
Na verdade a análise dos números referentes à Liga
Bwin no início de uma nova época desportiva - 200 
portugueses versus 234 estrangeiros - prefigura uma 
derrota clara dos jogadores nacionais.

Inevitabilidade ou irresponsabilidade?
O Sindicato, afastando liminarmente qualquer ideia de
xenofobia e consciente que está da livre
circulação de trabalhadores decorrente
da globalização, não pode aceitar
impavidamente que se conclua que a
realidade em questão configure uma
inevitabilidade.
Receber bem quem nos demanda
impõe-se, nomeadamente, pelo respeito
que merece a diáspora portuguesa, 
designadamente na área do desporto,
pelos vários cantos do mundo. Ora, isto
não significa, nem poderá justificar que
não se defendam os interesses dos
jogadores nacionais relevando os das
camadas jovens.

Uma verdade inconveniente.
Perante isto, não é difícil constatar a contradição de
muitos dirigentes e treinadores, que em alta voz 
apregoam a aposta e o incremento da formação e na
prática tomam atitudes reveladoras de uma autêntica
hipocrisia.
A inexistência de critérios de acesso na profissão e a
ausência de um Estatuto de Carreira tudo permite,
assistindo-se ao incremento maciço de jogadores de 
duvidosa qualidade e à debandada dos nossos  futebolistas.

Não procede aqui o argumento de ordem financeira
segundo o qual os jogadores estrangeiros são "mais
baratos" do que os portugueses.
Com efeito, uma análise objectiva e rigorosa leva a 
concluir que um jogador estrangeiro de categoria igual à
de um jogador nacional não implica menos encargos
para o clube.
Neste contexto, e salvo melhor opinião, julga-se que 
dirigentes e treinadores tem uma responsabilidade
acrescida no sentido das alteração da realidade actual.

Jogadores "formados localmente"- uma boa
medida.

Parece inquestionável que o "boom"
de estrangeiros provoca a 
descaracterização dos clubes e a perda
de identidade das selecções nacionais.
Consciente desta realidade a UEFA já
deu um passo em frente obrigando os
clubes a integrar nos seus plantéis
"jogadores formados localmente" 
considerando-se como tal "aquele que
tenha sido inscrito na Federação
Portuguesa de Futebol pelo menos
durante três épocas entre os 15 e os
21 anos".
A Assembleia Geral Extraordinária
aprovou um período de transição -
2006/07 - para aplicação deste regime.
Assim, na actual temporada - 2007/08

-, os clubes inscritos na Liga Bwin e na Liga Vitalis serão
obrigados a inscrever e a utilizar seis jogadores formados
localmente. Nas II e III divisões, o número fixar-se-á em
10, enquanto nos Distritais e nos Regionais será de 12
jogadores. Na época de 2008/09, o número de jovens 
formados localmente subirá para oito nas competições
organizadas pela LPFP, 10 nas II e III divisões e 12 nos
Distritais e nos Regionais. 
Estaremos atentos...

"A inexistência de
critérios de acesso na
profissão e a ausência

de um Estatuto de
Carreira tudo permite, 

assistindo-se ao 
incremento maciço de
jogadores de duvidosa

qualidade e à 
debandada dos nossos

futebolistas"

Joaquim Evangelista
Presidente da Direcção

jevangelista@sjpf.pt
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Velhas Glórias

RUI
BARROS

Rui Barros não teve uma vida fácil antes
de atingir o estrelato. Nascido a 24 de
Novembro de 1965, em Paredes, no seio
de uma família de parcos recursos 
financeiros, cedo percebeu a necessidade
de trabalhar para ajudar os seus. Uma 
característica que o acompanha ao longo
da sua vida. 
Começou a carreira desportiva no clube
da terra, o Aliados de Lordelo. Foi 
juvenil do Rebordosa e júnior no Paços
de Ferreira. Ainda neste escalão 
ingressou no FC Porto. No momento de
passar a sénior, em 1984/85, Artur Jorge
decidiu que era melhor que Rui Barros
fosse emprestado para ganhar rodagem.
E assim foi. O "pequeno" jogador rumou
para o Sporting da Covilhã, da II
Divisão. Quando se apresentou no clube
serrano, os dirigentes do Covilhã torcer-
am o nariz. Diziam que o FC Porto se
tinha enganado e que tinham enviado
um juvenil. Mas Rui Barros depressa 
ultrapassou essa desconfiança. 
Tornou-se numa das figuras da equipa e
ajudou o Sporting da Covilhã a subir à I

Divisão. Apesar disso, na época
seguinte, voltou a ser cedido. Agora, ao
Varzim. Na Póvoa ficou duas épocas, até
1987. Uma vez mais, esteve em grande
nível e logo na primeira época ajudou a
equipa a chegar ao principal escalão do
futebol português. Já não havia dúvidas
sobre o seu valor e os responsáveis
portistas decidiram integrá-lo no plantel
em 1987/88.
No FC Porto de Tomislav Ivic explodiu
em definitivo e ganhou a Taça
Intercontinental, a Supertaça Europeia,
o campeonato nacional e a Taça de
Portugal. Na temporada seguinte esteve
na apresentação da equipa azul e branca
mas, no dia seguinte, foi contratado pela
Juventus.

ESTRANGEIRO. No clube de Turim 
passou a ganhar 80 mil contos por ano
(salário, prémios e publicidade). Na
primeira época ao serviço da "Vecchia

Signora" marcou 15 golos e jogou ao
lado de jogadores como Stefano Tacconi,
Antonio Cabrini, Michael Laudrup,
Aleksandr Zavarov, Altobelli, Pierluigi
Casiraghi e Salvatore Schillaci, entre
outros. Esteve duas épocas na Juventus e
conquistou uma Taça de Itália e uma
Taça UEFA. 
Em 1990/91, saiu para o campeonato
francês. Jogou três épocas no Mónaco e
uma no Marselha. Pelo clube do 
principado venceu uma Taça de França e
disputou a final da Taça das Taças, no
Estádio da Luz, perdida para o Werder
Bremen. 
Regressou ao FC Porto em 1994/95. Em
boa hora já que teve participação activa
na conquista do 
pentacampeonato. Despediu-se dos 
relvados em 1999/00, com mais uma
Taça de Portugal no bolso. Rui Barros
foi figura assídua da selecção nacional
entre 1987 e 1996. Somou 36 
internacionalizações e marcou 
quatro golos.
Pendurou as botas mas o FC Porto - e
bem - entendeu que não poderia 
desperdiçar tal capital humano. Rui
Barros passou a desempenhar funções
de observador de adversários e 
prospector de talentos para o clube
portista. Entretanto, foi promovido à
formação principal para ajudar o 
técnico italiano Del Neri. Este durou
pouco no cargo mas Rui Barros ficou.
Na época passada, ainda na pré-época,
foi chamado para liderar 
provisoriamente a equipa após a 
demissão do holandês Co Adriaanse. No
seu jeito humilde, levou o FC Porto a
ganhar a Supertaça Cândido de Oliveira.
Venceu e voltou para o seu lugar de
adjunto. Onde se mantém. Sem 
problemas, como sempre.

Compensava a sua sua baixa
estatura (1,59 metros) com uma
rapidez e técnica fora do comum.
Ficará para sempre na história do
FC Porto e do futebol português
pelo golo que marcou ao Ajax, em
Amesterdão, na primeira-mão da
Supertaça Europeia de 1988.
Isolado por Fernando Gomes, 
Rui Barros surgiu, qual 
"Speedy Gonzalez", na cara do 
guarda-redes Menzo, evitou-o, e
marcou o golo da vitória portista
(0-1). Sem surpresa, dias depois,
assinou pela Juventus de Turim.
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Primeiro Plano

"É preciso apostar forte e
seriamente na formação"

Deixou de jogar em 1999. O que
é que tem feito desde então?
No primeiro e segundo ano descansei,
desanuviei e comecei a projectar o meu
futuro. Depois dediquei-me a fazer
comentários para algumas estações de
televisão e escrevi para alguns jornais. A
seguir, trabalhei como consultor para
uma empresa inglesa. Dava a minha
opinião como "expert" sobre o talento e
a qualidade de diversos jogadores de
todo o mundo. Depois, montei com o
Dimas [também ex-jogador] uma 
empresa de gestão de carreiras de
desportistas e organização de eventos
desportivos. O Dimas como agente-FIFA
gere as carreiras e eu estou mais virado
para os eventos com a participação de
ex-jogadores. Além disso, não há 
fim-de-semana em que não vá ver 
jogos de futebol.   

Alguns desses jogadores que
avaliou são conhecidos?
Ricardo Baptista [actual guarda-redes 
da Selecção Nacional de sub-21], o
Feliciano Condesso, o Zéquinha, 
entre outros.

Enquanto jogador, uma das suas 
imagens de marca era a raça que

colocava em jogo. Fora dos 
relvados é muito mais discreto.

A partir do momento que o árbitro 
apitava para o início do jogo, eu 
tentava fazer tudo, dentro da 
legalidade, para ganhar. Não confundir
agressividade com maldade. Fora dos

relvados sempre fui uma pessoa calma e
tranquila. O futebol servia-me como
escape para libertar aquela 
agressividade, mas sempre no bom 
sentido. Agora liberto-a no ginásio.

Acabou a carreira aos 37 anos
de idade. Foi o momento certo?
Sim, mas a saída do Sporting foi uma
espécie de pré-anúncio de final de 
carreira, uma reforma antecipada. Fui
para o Toulouse para mostrar a 
algumas pessoas que ainda tinha 
qualidade e força para continuar 
a jogar mais um ano.  

Guarda mágoa de não ter
acabado a carreira no Sporting?
Não guardo mágoa mas sinto tristeza
por não ter terminado a carreira no
Sporting. Merecia ter terminado no
Sporting. Na altura, se os dirigentes do
Sporting tivessem falado comigo de
outra forma, teria acabado. Não teria
tido problemas. Ainda guardo as 
entrevistas dos dirigentes na época e
todos eram unânimes em afirmar que eu
jogaria mais um ano. Que havia
interesse por parte do clube e do
jogador... Depois, no final da época,
aconteceram situações muito 
atribuladas. A saída do Carlos Manuel,
as confusões com o Carlos Manuel... De
repente, toda a ideia de jogar mais um
ano, acabou ultrapassada e 
deram-me 24 horas para decidir de
aceitava ser técnico do Sporting. 

Recusou.
Disse-lhes: 'Tenho muita pena mas não

posso decidir em 24 horas a opção de
terminar uma carreira de mais de 20
anos'. O prazo era tão curto que não
poderia aceitar a proposta. Depois 
quando soube que a decisão acarretava
ter de dispensar alguns jogadores, que
ainda eram meus colegas de profissão,
logicamente que não poderia aceitar. Foi
por essas razões que prossegui a carreira
no Toulouse.

Quem foi o treinador que 
entretanto o Sporting contratou?
Mirko Josic. O convite que me fizeram
era para ser treinador da SAD do
Sporting. Ou seja, iria trabalhar com o
treinador principal que fosse contratado.
Mas como na altura, o Sporting ainda
não tinha contratado ninguém e era 
preciso pôr um nome na lista de 
dispensas, 10 a 12 jogadores, e 
calhava-me a mim. Eu não poderia fazer
isso. Tinham sido meus colegas e achava
que ainda eram importantes para o
clube. Essa nunca poderia ser a minha
primeira atitude como treinador.

Foi uma oferta um pouco 
envenenada?
Não foi um pouco, foi uma oferta 
completamente envenenada. 

Qual foi o melhor jogo da sua 
carreira?
Curiosamente foi num jogo em que 
falhei dois golos. Foi contra o Inter de
Milão, em Alvalade, nas meias-finais da
Taça UEFA. Empatámos a zero. Falhei
dois golos incríveis. Em termos 
individuais foi o meu melhor jogo. Já
colectivamente houve dois jogos que me
marcaram: os 7-1 ao Benfica e um jogo
no Estádio da Luz, ao serviço da
Selecção Nacional, contra a República
da Irlanda. Ganhámos por 3-1 e 
qualificamo-nos para o Euro 96, em
Inglaterra.  

O momento mais feliz da sua 
carreira?
O último jogo pela Real Sociedad no
Estádio de Atocha. Jogámos contra o
Tenerife e sabíamos que era o último
jogo nesse estádio já que ia ser 
demolido. O jogador que marcasse o
último golo ficaria na história. Marquei
os dois últimos.

Desde que pendurou as botas, em 1999, que Oceano tem
andado mais ou menos afastado dos holofotes. 
O carismático capitão do Sporting, nas décadas de 80 e 90,
sente que está na altura de ter um papel mais interventivo no
futebol português pois "o bichinho começa a roer cada vez
mais". Nesta entrevista, não tem dúvidas em afirmar de que
com a sua experiência pode ser "uma mais-valia" e revela que
já falou com Gilberto Madaíl para um possível ingresso na
Federação Portuguesa de Futebol. Defende um investimento
sério na formação por partes dos clubes e diz que "há excesso
de estrangeiros de má qualidade no futebol português".
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E o mais triste?
A forma como sai do Sporting.
Esteve perto de regressar ao Sporting
para integrar a equipa técnica liderada
por Paulo Bento. 

O que é que falhou?
Estive perto de regressar duas ou três
vezes mas as coisas foram sempre mal
conduzidas. Achei que serviria apenas

para acalmar as hostes. O convite foi
feito para eu recusar. Caso contrário,
teria sido feito de forma diferente.

Nesta fase da sua vida o que é
que prefere: treinar uma equipa
ou seguir a via do dirigismo?
O bichinho do futebol começa a roer
cada vez mais. Começo a sentir a falta
de estar dentro daquilo que é uma
equipa de futebol, de uma selecção.
Posso estar no futebol de diversas 
formas. Possuo o III nível como
treinador e tenho a vantagem de falar
correctamente várias línguas. Posso ser
uma mais-valia no mundo do futebol. O
que mais me atrai neste momento é
exercer funções no campo. Mas também
sinto uma certa atracção por um cargo
onde possa tomar decisões e ser 
responsabilizado pelas mesmas.

Tipo director desportivo?
Sim, nalgum clube. Ou então na
selecção, fazer de elo de ligação entre
aquilo que os jogadores querem e 
aquilo que a Federação deseja. Ou entre
o SJPF e a Federação. Ou então 
representar a FPF ou o SJPF em eventos
internacionais. Na área do futebol há
muitas coisas que posso fazer desde que
haja interesse das partes.    

Além do Sporting nunca recebeu
convites de outros clubes?
Já, mas os convites não eram 
ambiciosos. Convidaram-me só por ser o
Oceano. Não quero isso.  

Trabalhar na Federação Portuguesa
de Futebol (FPF) é um cenário que
lhe agrada. Já surgiram conversas
nesse sentido?
Já falei com Scolari e com o Rui
Caçador e notei uma abertura muito
grande. Registo também uma grande
abertura por parte dos jogadores.
Reparo que eles gostariam de muito de
sentir que alguém que lidou com eles
todos estes anos está dentro da FPF.
Penso que na Federação ou num clube
precisamos cada vez mais de gente do
futebol. Mas não basta ter sido 
internacional ou ter feito muitos jogos
com a camisola do Sporting. Temos de
ter capacidade para fazer qualquer coisa
pelo futebol. Aquela sensibilidade que
temos do balneário, de lidar com o
jogador... Nem toda a gente tem esses
atributos.

Mas em que ponto está essa 
possibilidade de ingressar na FPF?
Está em "stand-by". Já mostrei o meu
interesse a Gilberto Madaíl e o 
presidente mostrou-se receptivo à ideia. 

"Não guardo
mágoa mas sinto
tristeza por não
ter terminado a 

carreira no
Sporting"

Primeiro Plano

"Por duas ou três vezes,
estive perto de regressar ao

Sporting mas as coisas foram
sempre mal conduzidas"
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Os jogadores devem envolver-se
mais nas questões de fundo do
futebol?
Sim, nomeadamente os que têm mais
capacidades, mais liderança. Por 
exemplo, o Figo ou Rui Costa são o tipo
de jogadores que devem continuar 
envolvidos no futebol quando acabarem
as carreiras. Vão continuar a ser líderes
para muita gente. 

Na sua opinião, o futebol mudou
muito desde que deixou de
jogar?
As maiores empresas começaram a ver o
futebol como um grande veículo 

publicitário. E começaram a apostar
cada vez mais. Essa foi a grande
mudança. Antes as elites pensavam que
o futebol era um desporto estúpido,
agora está na moda. Toda a gente quer
falar e opinar sobre futebol. 

Além dessa mediatização há
mais alguma grande diferença?
A Lei Bosman provocou um "boom".
Olhamos hoje para os planteis de muitas
equipas e vemos uma panóplia de
nacionalidades. Na minha opinião, as
equipas devem ser obrigadas a ter um
determinado número de jogadores 
oriundos da formação. E dentro desse
número deve existir uma quota para
jogadores nacionais. Porém, o que se
passa é que as grandes equipas 
contratam jogadores cada vez mais
novos para estes entrarem nas contas da
formação. Não sou muito nacionalista,
até porque fui emigrante e muito bem
tratado, mas defendo aquilo que é nosso,
a nossa formação. É preciso que os
clubes apostem forte e de forma muito
séria na formação. Isso não está aconte-
cer à excepção do Sporting e de outras,
poucas, equipas. A formação beneficia
os clubes em termos financeiros e é uma
forma de tirar a juventude das ruas e da 
delinquência.

O aspecto social também é
muito importante.
Sem dúvida, e continuo a defender de
que uma formação bem feita tem de ter
o apoio das autarquias e dos governos.   

De ano para ano tem aumenta-
do o desemprego entre a classe
dos jogadores.
A grande verdade é que a maioria dos
nossos jogadores estão sem receber
durante três ou quatro meses, outros
estão no desemprego e são obrigados a
emigrar para campeonatos como os de
Chipre ou da Roménia. E têm mais do
que talento para jogarem em Portugal.
Muito mais do que muitos jogadores que
acabam de chegar dos mercado
brasileiro e de leste. Qual a razão para
se contratar um jogador brasileiro de
idêntico valor, ou inferior, em vez de um
português?

E qual é?
Continuo a achar que há muitos 
interesses no meio dessas negociatas.
Enquanto o jogador vai e vem alguém
recebe dinheiro para que isso aconteça. 

Quem?
Não vou acusar sem ter provas. Se
ninguém ganhasse com isso o mais fácil
seria contratar um português de idêntico
valor a um estrangeiro.   

"Figo e Rui Costa
são o tipo de
jogadores que 

devem continuar
envolvidos no 
futebol quando
acabarem as 
carreiras. Vão 
continuar a ser

líderes para muita
gente"

"Uma formação bem feita tem de ter o apoio das autarquias e dos governos"' 
A
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Quando jogava tinha algum ídolo?
Não mas gostava de muitos jogadores. O
primeiro era o Eusébio. Foi a primeira 
pessoa a quem pedi um autógrafo. Posso
dizer que na primeira vez que almocei
com ele, tinha acabado de chegar ao
Sporting, foi uma das tardes mais 
maravilhosas da minha vida. Também
gostava muito do Damas, do Manuel
Fernandes, do Jordão, do Sousa. 

Algum episódio engraçado com
algum deles?
Não sei se as pessoas sabem mas 
inicialmente vim para o Sporting, pela
mão do Pedro Gomes, para treinar
durante três dias. Era para o Toshack
ficar a conhecer-me. Depois passou para
uma semana. Em bom rigor vim à 
experiência porque tinha contrato com o
Nacional da Madeira. Depois acabei por
assinar pelo Sporting. Lembro-me que
no primeiro treino, numa bola dividida
com o Jordão, entrei à "II Divisão",
muito mais agressivo, e atingi-o. 
Disse-lhe: 'Desculpe, senhor Jordão. Ele
respondeu: 'Tudo bem, tem lá calma
miúdo'. Houve desde logo uma certa
empatia entre nós. 
Sentia-me seu protegido. Acabámos por
criar uma bela amizade. Tive a 
oportunidade de trabalhar com pessoas
que admirava. Nunca esquecerei a 
sensação que senti da primeira vez que
entrei no balneário do Sporting, de olhar
para todos os lados e de só ver jogadores
internacionais. 

Sentou-se ao lado de quem?
Do Jordão. Por acaso era o único lugar
vago.   

Concorda com a chamada de Pepe à
Selecção Nacional?
Para mim, a principal questão não é essa
mas sim a facilidade com que em
Portugal algumas pessoas adquirem a
nacionalidade portuguesa. O critério 
da naturalização deveria ser mais 
apertado e rigoroso. E depois 
transmite-se a ideia de que o jogador
tem uma maior facilidade em 
naturalizar-se. Não se pode facilitar só
porque um é jogador e outra pessoa
qualquer não. Agora, a partir do
momento em que um jogador adquire a
nacionalidade portuguesa, passa pelo
seleccionador nacional, que tem toda a
legitimidade, a decisão de chamá-lo ou
não à selecção.   

A chamada de naturalizados
não desvirtua o espírito de
Selecção Nacional?
Não. Com a globalização estamos 

habituados a ver os estrangeiros em
maioria num qualquer plantel. Quando
vimos a selecção nacional de râguebi 
a cantar o hino de Portugal de certeza
que nenhuma pessoa se preocupou 
com o facto de lá estarem dois 
argentinos. Todos ficámos emocionados
e orgulhosos da selecção naquele 
momento. Acho que o que faz falta 
é transportar um pouco daquele 
sentimento para a selecção nacional 
de futebol. 

Não era importante a própria FPF
impor uma determinada quota de 
naturalizados na selecção?
Não deve ir por ai. Se fizesse isso
acabaria malvista aos olhos do mundo. 
Se são naturalizados devem ter todos 
os direitos como qualquer cidadão 
nascido em Portugal.

A chamada de atletas naturalizados
à Selecção não põe em causa a
política de formação da FPF?
Não, a percentagem de jogadores 
naturalizados que jogam na selecção 
é mínima. 

Há excesso de estrangeiros no
futebol português?
Há excesso de estrangeiros de má 
qualidade no futebol português. 

Alguma vez sonhou que teria a 
carreira que acabou por
alcançar?
Comecei a acreditar quando cheguei 
ao Odivelas no meu primeiro ano 
como sénior [tinha feito a minha 
formação no Almada]. Depois 
apareceu o convite do Nacional da
Madeira e achei que se continuasse a
trabalhar bem, poderia evoluir e 
chegar mais longe. A partir do meu 
salto para o Sporting, e após aquele
deslumbramento inicial, reparei que
aqueles jogadores eram parecidos 
comigo apesar de muitos deles terem
tido melhores condições de formação 
do que eu. Restava-me trabalhar o
dobro para atingir o mesmo nível. No
meu primeiro ano fiz mais de 90 por
cento dos jogos a titular. Essa é a 
grande experiência que posso passar. 
A passagem de um clube da II Divisão
para um clube como o Sporting e a
chegada à Selecção Nacional, um mês
depois de estar em Alvalade. 
É preciso ter um grande estofo para
aguentar o impacto. Há muitos
jogadores que se perdem nessa 
fase da carreira. 
É nessa altura que se nota se é ou 
não jogador.

10

"Há excesso de
estrangeiros de
má qualidade no
futebol português"

Primeiro Plano

Oceano não é contra a chamada de jogadores naturalizados à Selecção Nacional
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É o tipo de jogador apreciado por todos os treinadores. Nunca
faz exibições de outro mundo mas também nunca compromete.
É certinho como um relógio suíço. Apesar de não ser titular 
indiscutível da selecção, Paulo Ferreira é um dos intocáveis do
grupo de Scolari. Miguel, Bosingwa e Caneira são os seus 
principais rivais na luta por um lugar no onze.

É o novo embaixador do futebol português. Dono de uma 
capacidade técnica invulgar e fisicamente muito forte, Cristiano
Ronaldo, 22 anos, é considerado um dos melhores jogadores do
mundo. Na selecção nacional - onde é imprescindível - enverga o
número 17, no Manchester United, encanta com o mítico "7", 
outrora usado por grandes nomes como George Best, Eric
Cantona ou David Beckham.

Nome Paulo Ferreira

Clube Chelsea FC

Posição Defesa direito

Naturalidade Cascais, Portugal

Estreia na I Divisão Marítimo, 3-V. Setúbal, 1 (13/08/2001)

Títulos Taça de Inglaterra em 2006/07; Taça da Liga inglesa em

2006/07; Campeão de Inglaterra em 2005/06 e 2004/05; Taça da

Liga inglesa em 2004/05; Supertaça de Inglaterra em 2004/05; Liga

dos Campeões em 2003/04; Taça UEFA em 2002/03; Campeão de

Portugal em 2002/03 e 2003/04; Taça de Portugal em 2002/03
Internacionalizações - 41

Carreira

1997/98 Estoril (1 jogos)

1998/99 Estoril (15 jogos)

1999/00 Estoril (21 jogos, 2 golos)

2000/01 V. Setúba (34 jogos, 2 golo)

2001/02 V. Setúba (34 jogos)

2002/03 FC Porto (30jogos)

2003/04 FC Porto (32 jogos)

2004/05 Chelsea FC (20 jogos)

2005/06 Chelsea FC (20 jogos)

2006/07 Chelsea FC (24 jogos)

2007/08 Chelsea FC

Data de nascimento

18/01/1979

Altura 1,82 m

Peso 76 kg

Passaporte

Nome Cristiano Ronaldo

Clube Manchester United

Posição Avançado

Naturalidade Funchal, Portugal

Estreia na I Divisão Sp. Braga, 4-Sporting, 2 (29/09/2002)

Títulos Supertaça de Inglaterra em 2007/08; Campeão de Inglaterra

em 2006/07; Taça da Liga inglesa em 2005/06 e Taça de Inglaterra

em 2003/04

Internacionalizações - 49; 19 golos

Carreira

2002/03 Sporting (25 jogos, 3 golos)

2003/04 Manchester United (29 jogos, 4 golos)

2004/05 Manchester United (33 jogos, 5 golos)

2005/06 Manchester United (34 jogos, 9 golos)

2006/07 Manchester United (34 jogos, 17 golos)

2007/08 Manchester United

Data de nascimento

05/02/1985

Altura 1,87 m

Peso 85 kg

Passaporte

Rumo ao EURO 2008
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V Estágio do Jogador

Terminou o V Estágio do Jogador. Entre
2 de Julho e 31 de Agosto, 63 jogadores
desempregados (divididos em dois pólos,
um em Lisboa e outro em Santa Maria
da Feira) trabalharam com as respectivas
equipas técnicas com o objectivo de
arranjarem clube. 
Além de assegurar actividade 
desportiva aos atletas - através de
treinos e da participação em jogos de
exibição e torneios -, o projecto 
garantiu igualmente uma vertente 
formativa na perspectiva do pleno
emprego. Atento ao programa do 
governamental "Novas Oportunidades",
o SJPF proporcionou aos jogadores a
frequência de módulos e a respectiva
obtenção de créditos inseridos no curso
de técnico da área do desporto. Em
suma, o Sindicato pretendeu ser a
primeira entidade no desporto a 
promover a dupla certificação. Os 
participantes no V Estágio tiveram ainda
a oportunidade de frequentar um curso
intensivo de inglês. Uma acção 
patrocinada pelo Cambridge School.   

Comportamento brilhante.
Pela primeira vez em cinco anos de
existência, o estágio para jogadores
desempregados decorreu 
simultaneamente em dois locais: 
Lisboa e Santa Maria da Feira.
No Complexo Desportivo do Jamor, 32
jogadores trabalharam sob a orientação
técnica de Emílio Peixe e José Carlos

(treinadores que já estiveram presentes
na edição de 2006). Destes, e até ao
momento, 20 conseguiram colocação.
"Foi, uma vez mais, uma experiência
muito enriquecedora a todos os níveis,
tanto no plano desportivo como
humano" afirmou Emílio Peixe. O antigo
internacional português realçou ainda "a
excelente relação entre toda a equipa do
sindicato e os  jogadores, atletas que
estavam, e alguns ainda estão, numa
situação dificil, sem emprego".
Comparativamente com o ano passado,
Peixe diz que sentiu que o V Estágio do
Jogador "teve maior número de
jogadores amadores e poucos jogadores
profissionais, o que de certa forma 
contribuiu para uma maior dificuldade
na colocação dos atletas". Emílio Peixe
considera o projecto "muito positivo
para o futebol português" e adiantou
que, embora o menor número de 
colocações tenha sido menor do que em
anos anteriores, "o êxito foi o mesmo, ao
nível da relação, do empenhamento e da
disponibilidade de todos os 
intervenientes na procura de uma
solução para jogadores desempregados".  
Já o grupo de jogadores do Norte e
Centro do V Estágio trabalhou nas 
instalações do Clube Desportivo
Feirense. Trinta e um atletas estiveram
às ordens dos técnicos Pedro Martins e
Antonino Fonseca. Para já, dez 
arranjaram contrato de trabalho.
"O estágio decorreu com algum sucesso

embora ao nível de colocações tenha
ficado um pouco aquém das 
expectativas" disse Antonino 
acrescentando que "os jogadores saíram
deste estágio preparados para, em 
qualquer momento, entrarem numa
equipa profissional". Segundo o
treinador, "este tipo de iniciativas deve
continuar" e explicou porquê: "Os
jogadores estão a trabalhar, a
prepararem-se e assim não estão em casa.
Os treinos e os jogos dão-lhes uma espécie
de vitamina, a adrenalina do jogo. Por isso,
é um projecto muito positivo e o atleta
ganha muito com isto."
Antonino ficou supreendico, pela 
positiva, com o nível de muitos dos 
atletas com quem trabalhou.
"Desconhecia alguns dos jogadores 
e posso dizer que são atletas que ficaram
registados para o futuro", sublinhou.
Também Pedro Martins considerou bem
empregue o tempo despendido durante
os dois meses do estágio. "Vou guardar
boas recordações. Foi uma experiência
muito boa e não estou nada arrependido
de ter aceite." O antigo jogador do
Sporting e do Vitória de Guimarães,
entre outros, defende incondicionalmente
o futuro da iniciativa e apenas lamenta
que alguns dos jogadores ainda não 
tenham arranjado clube. "Se me tivessem
dito no início que conseguíamos colocar
sete ou oito jogadores teria aceite na
hora. Agora, depois de ver a sua 
qualidade, fico com algum amargo de

Balanço muito positivo
As equipas do SJPF proporcionaram belos lances de futebol. 
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boca porque não deviam estar nesta 
situação. Não sei de quem é a 
responsabilidade, alguma até deve ser
deles, mas estou convencido de que o
principal responsável é o futebol 
português em si e a forma como está
estruturado o quadro competitivo." 
Pedro Martins explicou ainda o baixo
número de colocados: "Houve muitos
que não arranjaram clube mas não foi
porque não tiveram propostas.
Simplesmente, as mesmas não foram do
agrado dos atletas. Caso contrário, 80
por cento do grupo teria contrato. Mas
foram oções pessoais e temos que
respeitar", adiantou.
Por fim, Pedro Martins deixou ainda um
elogio para os jogadores: "Fizeram jogos
muitos bons. "Nunca quebraram.
Fantástico".

Jogos e resultados

SJPF - Cardiff (Inglaterra) 
Belenenses - SJPF 
U. Leiria - SJPF 
Benfica - SJPF 

Torneio FIFPro (3.º lugar)
- Portugal - Eslovénia 
- Holanda - Portugal 
- Portugal - França 
Torneio AF Algarve (4.º lugar)
- Olhanense - SJPF 
- Messinense - SJPF 
- Portimonense - SJPF 
- Prémio Fair-Play
- Prémio Melhor Jogador - Everson
U. Lamas - SJPF 
Atlético - SJPF 
Ac. Viseu - SJPF 
Esmoriz - SJPF 
Atl. Valdevez - SJPF 
Monsanto - SJPF 

Torneio "Nelas Coração do Dão" 
(2.º lugar)
- Tondela - SJPF 
- Nelas - SJPF 
Torneio de Fazendas de Almeirim 
(2.º lugar)
- U. Chamusca - SJPF 
- Fazendense - SJPF 
Gil Vicente - SJPF 
Al-Qadsiya (Kuwait) - SJPF 
Feirense - SJPF 

Contratações decorrentes
do V Estágio do Jogador

Nome / Clube
João Candeias - UF Comércio e Indústria
Hélder Furtado - Atlético da Malveira
Costinha - UD Rio Maior
Bruno Moutinho - Águias da Musgueira
Bruno Militão - UD Rio Maior
Laurentino - GD Chaves
Sérgio Baía - Odivelas FC
Alain Pilar - CD Olivais e Moscavide
André Mandeiro - Odivelas FC
Rui Santos - Oriental 
Miguel Barros - Amora FC
Pedro Pereira - Juventude de Évora
Gisvi - Zamora CF (Espanha)
Chaínho - Alki Larnaca (Chipre)
Gambóias - UF Comércio e Indústria
Osório - Juventude de Évora
Ricardo Henriques - SC Lusitânia (Açores)
Hugo Ferreira - Maiorca B (Espanha)
Mariano - Zamora CF (Espanha)
Tonanha - Louletano DC
Everson - AD Lousada
André Marqueiro - Moncorvo
Zé Nando - AEL Limassol (Chipre)
Carvalheiro - Abrantes FC
Marquitos - SC Esmoriz
Rui Mendes - Torredonjimeno CF (Espanha)
Bruno Fernandes - Roménia
Bruno Ferraz - Sport Clube Freamunde
Hélder Calvino (Lusitânia FC Lourosa)
Hélder Ramos (AD Sátão)

1-2
4-0
2-0
8-0

0-1
0-0
1-0

3-0
0-1
3-0

0-0
3-0
1-1
3-1
1-1
1-1

0-0 (1-3 gp)
3-1

1-3
1-1 (5-2 gp)

2-0
2-1
2-1
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V Estágio do Jogador

A Pilar
CD Olivais e
Moscavide

Alex André 
Mandeiro
Odivelas FC

André 
Marqueiro
Moncorvo

Bernardo Bruno
Fernandes
Roménia

Hugo Ferreira
Maiorca B
(Espanha)

Bruno
Ferraz
Sport Clube
Freamunde

Bruno 
Militão
UD Rio Maior

João
Candeias
UF Comércio e
Indústria

Bruno
Moutinho
Águias da
Musgueira

Costinha
UD Rio
Maior

Damas Miguel 
Barros
Amora FC

Everson
AD Lousada

André Gamboias
UF Comércio e
Indústria

Gisvi
Zamora CF
(Espanha)

Helder
Calvino
Lusitânia FC
Lourosa

Hélder Furtado
Atlético da
Malveira

Miranda

Helder
Ramos
AD Sátão 

Hernâni Pedro 
Pereira
Juventude de
Évora

Hugo Magalhães Hugo Teixeira João Pedro Moreno

Joni José Pedro Kléber Laurentino
GD Chaves

Ramadinha Marquitos
SC Esmoriz

Nuno 
Carvalheiro
Abrantes FC

Paulinho Ventura Rui Varão Ramires Ricardo
Henriques
SC Lusitânia
(Açores)

Rui 
Santos
Oriental

Osório
Carvalho
Juventude
de Évora

14
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Santiago Schuster Sérgio 
Baía
Odivelas FC

Rui Mendes
Torredonjimeno
CF (Espanha)

Tonanha
Louletano DC

Vitor Borges Xavier

Zé Nando
AEL Limassol
(Chipre)

Mariano
Zamora CF
(Espanha)

Hugo Coelho Quim Pedro Sérginho Mauro Fernandes Paulo Dumba

B. Fernandes Chainho
Alki Larnaca
(Chipre)

Fábio Nuno Edson Dumba Teixeira Marco Aurélio
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Reuniões

SJPF promove
diálogo com clubes

BENFICA. No final do primeiro 
encontro, com o Benfica, Luís Filipe
Vieira elogiou a criação de um fundo de
pensões para os futebolistas. O dirigente
entende que é "uma forma dos jogadores
zelarem pelo seu futuro. Uma medida
muito importante que defende a carreira
dos jogadores", acrescentou. 

O presidente do Benfica manifestou
ainda a sua preocupação pelos salários
em atraso que apelidou de "concorrência
desleal". "Não podemos querer dar um
passo maior que a perna. Houve clubes
cumpridores que desceram de divisão
[Desportivo das Aves e Beira-Mar].
Temos de encontrar formas, no seio da

Liga, para evitar este concorrência
desleal e lutar contra os salários em 
atraso", afirmou. 
Também Joaquim Evangelista alertou
para o facto dos salários em atraso
serem "um drama" e mostrou abertura
para debater o tema com todos os clubes
das ligas profissionais. "A Liga está neste
momento a renegociar com o SJPF o
Contrato Colectivo de Trabalho. Mas isto
não chega. Temos também outras 
preocupações, como os salários em 
atraso, que alteram a verdade desporti-
va", acrescentou. 
Sobre o novo regime fiscal, o presidente
do SJPF recordou que a nova Lei de
Bases da Actividade Desportiva 
"consagra um regime especial, que falta
regulamentar". Nesse âmbito, o fundo de
pensões é o caminho a seguir. Ou seja,
os jogadores canalizarão uma verba para
esse fundo e podem resgatá-la 
posteriormente aos 35 anos, em caso de
final de carreira, lesão ou desemprego.

No início desta época, o SJPF endereçou convites a todos os
presidentes dos clubes e SAD presentes nos campeonatos
profissionais com um objectivo: debater os principais 
problemas - o incumprimento salarial, a fiscalidade, o Fundo
de Pensões dos Jogadores, a relação laboral entre futebolistas
e clubes, etc - do futebol português.
Entende o SJPF que muitos destes problemas, se não 
superados, poderão ser minimizados através do diálogo
responsável e sério entre os principais agentes desportivos. 
Ou seja, antes prevenir do que remediar. 

Tanto Carlos Costa como Joaquim Evangelista consideraram a reunião muito produtiva.
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ESTRELA DA AMADORA. Depois
de ter reunido com o Benfica, o SJPF 
encontrou-se com Estrela da Amadora.
Além dos assuntos "gerais" mereceu
igual realce os processos entre o clube
amadorense e vários jogadores, 
relativos a salários em atraso.
"No Estrela temos procurado sempre

responder às maiores necessidades dos
nossos jogadores. É verdade que temos
alguns ordenados em atraso, mas a
minha direcção compromete-se a pagar
tudo até ao final desta época. O Estrela
da Amadora tem o maior respeito pelos
seus profissionais", garantiu António
Oliveira, presidente do Estrela, no final
do encontro. 
Joaquim Evangelista admitiu que "o
Estrela da Amadora herdou uma
situação passada grave e que está a fazer
um esforço enorme para a ultrapassar" e
reiterou a disponibilidade do Sindicato
para dialogar com os clubes das Ligas
profissionais. 
Porém, não deixou de alertar para a
responsabilidade dos dirigentes dos
clubes. "Se existe esta nossa 
disponibilidade para o diálogo, também
compete aos clubes dar um passo no
sentido da solução. Porque aqueles que
não o quiserem fazer terão um sindicato
activo, actuante, que denuncia e que
acompanha mensalmente todos os casos

que existem no futebol português", 
afirmou o presidente do SJPF. 
Joaquim Evangelista confirmou ainda
que o SJPF está a negociar com a Liga 
a implementação de um fundo de 
garantias salariais (projecto que
pretende ajudar os jogadores com os

ordenados em atraso, mediante as
receitas obtidas através de um jogo da
Selecção Nacional e de um de estrelas
da Federação e da Liga). 
"Através destas receitas podemos criar
um fundo financeiro. No caso de um
clube não poder pagar o ordenado, o
jogador recorreria ao sindicato que
avançava parte do dinheiro e depois
seria ressarcido pelo clube devedor.
Desta forma, seria mais fácil garantir 
a  subsistência do agregado 
familiar", explicou. 
Evangelista lembrou que a maioria dos
jogadores em Portugal não é bem 
remunerado, pelo que qualquer 
incumprimento salarial pode comprometer
de forma séria a subsistência e a 
estabilidade do agregado familiar do
atleta e, por inerência, o seu 
rendimento dentro de campo. Por isso,
para opresidente do SJPF, é vital que os
clubes apresentem garantias de 
pagamento e cumpram o que está nos
contratos. Caso contrário, haverá 
concorrência desleal entre clubes
pagadores e devedores, sendo que 
quem não cumpre, em nome da
verdade desportiva, deverá ser
castigado com a descida de divisão.

VITÓRIA DE SETÚBAL. O
Estádio do Bonfim, em Setúbal, foi o

palco do encontro seguinte. Após a
reunião com Carlos Costa, presidente da
Comissão de Gestão do Vitória de
Setúbal, Joaquim Evangelista deu conta
do seu optimismo.
"Saio desta reunião mais confiante para
continuar a trabalhar com os clubes no

enquadramento legal do futebol 
profissional e na sua imprescindível 
optimização". 
O presidente do SJPF congratulou-se 
com a posição do Vitória de Setúbal
acerca do fundo pensões e lembrou 
que a ideia já foi apresentada ao
secretário de Estado da Juventude e
Desporto, Laurentino Dias, que 
prometeu estudar a possibilidade 
de vir a implementar a medida no
âmbito da regulamentação da nova 
Lei de Bases da Actividade Física
e do Desporto. 

Evangelista recordou também que 
"o problema salarial causa danos em
alguns atletas e o Sindicato bate-se 
por uma revisão do contrato 
de trabalho, para que seja mais 
consentânea e eficaz". 
"Aplaudimos esta iniciativa do Sindicato
e penso que o diálogo foi produtivo", 
afirmou, também Carlos Costa. 
O líder dos sadinos concordou com a
revisão do contrato de trabalho do 
futebolista - "tem dez anos e por isso
está desactualizado", disse - e com a 
criação de um fundo de pensões. 
"Parece-me importante para ajudar, na
hora, aqueles que abandonam as suas
carreiras" afirmou. 
O dirigente vitoriano defendeu ainda
uma maior assiduidade entre os dois 

organismos para que "os problemas
sejam resolvidos da melhor forma 
possível". "Tem de haver uma grande
interligação entre os clubes e o
Sindicato", explicou Carlos Costa. 
Oportunamente serão agendadas novas
reuniões com os restantes clubes.

O Benfica inaugurou o périplo de de encontros entre o Sindicato e
os clubes

A direcção do Estrela da Amadora comprometeu-se a regularizar
todas as situações em falta até ao final da época 
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Estudo

FC PORTO
16 estrangeiros 
11 portugueses
Helton
Bosingwa
Bruno Alves
Pedro Emanuel
Fucile
Raúl Meireles
Paulo Assunção
Cech
Adriano
Lisandro
R. Quaresma
Kazmierczak
Mariano Gonzalez
Leandro Lima
Nuno
João Paulo
T. Sektioui
Bolatti
Lucho Gonzalez
Stepanov
H. Postiga
Hugo Ventura
Lino 
Castro
Edgar
Rui Pedro
Farias

SPORTING
14 estrangeiros 
11 portugueses
Stojkovic
Abel
Tonel
Polga
Pedro Silva
Miguel Veloso
Izmailov
Romagnoli
João Moutinho
Derlei
Liedson
Ronny
Gladstone
Y. Djaló
Tiago
Adrien
Vukcevic
Farnerud
Marian Had
Pereirinha
Rui Patrício
Paulo Renato
Paredes
Celsinho
Purovic

BENFICA
17 estrangeiros
13 portugueses
Quim
Luís Filipe
Luisão
David Luiz
Léo
Petit
Katsouranis
Rui Costa
Nuno Assis
Bergessio
Cardozo
Freddy Adu
Fábio Coentrão
Nuno Gomes
Butt
Nélson
Miguelito
Mantorras
Miguel Vítor
Andrés Diaz
Romeu Ribeiro
Moreira
Zoro
Edcarlos
Maxi Pereira
C. Rodriguez
Gilles
Di Maria
Yu Dabao
Bruno Costa

MARÍTIMO
19 estrangeiros 
10 portugueses
Marcos
R. Esteves
Ediglê
V. der Linden
Evaldo
Olberdam
Bruno
Djalma
Kanu
Marcinho
B. Fogaça
F. Felício
Ytalo
Wénio
Christopher
F. Silva
L. Olim
Briguel
Makukula
M. Mossoró
Douglas
Boeck
Gregory
E. Perez
Faurlin
F. Mariano
Balu
Arvid Smit
Moukouri

U. LEIRIA
15estrangeiros
12 portugueses

Fernando
Éder
Renato
Éder Gaúcho
Laranjeiro
M. Soares
Faria
Alhandra
Toñito
Sougou
Paulo César
N'Gal
Cadu
Alemão
Hugo Costa
Bruno Miguel
João Paulo
Jessuí
Tiago
Zongo
R. Fava
Patrick
L. Lewicz
Nélson
Maciel
André Marques
W. Baidek

NACIONAL
17 estrangeiros
10 portugueses
D. Benaglio
Patacas
R. Fernandes
Ávalos
Bruno Basto
B. Amaro
J. Coimbra
José Vítor
Juliano
Edu Sales
Rodrigo
Rafael
F. Cardozo
Cássio
Pateiro
Alonso
Felype
Cléber
Lipatin
P. Pita
João Moreira
Belman
Juninho
Gonçalo
Adriano
F. Aliste
Geufer

NAVAL
18 estrangeiros 
9 portugueses
Taborda
Mário Sérgio
Paulão
Gaúcho
China
Felipe
Gilmar
Dudu
Saulo
Marcelinho
João Ribeiro
Elivelton
Davide
Igor
Wandeir
H. Santos
Dani
Eanes
F. Lopes
Delfim
R. Café
D. Ângelo
Carlitos
Lazaroni
Solimar
Godemeche
T. Freitas

SP. BRAGA
15 estrangeiros 
14 portugueses
Dani
João Pereira
Paulo Jorge
Rodriguez
C. Peixoto
João Pinto
Frechaut
Vandinho
Hussaine
João Tomás
Wender
R. Ferreira
R. Brum
C. Fernandes
Castanheira
José Manuel
Jaílson
Anilton
A. Madrid
Linz
Paulo Santos
Kieszek
V. Hugo
B. Tiago
Stélvio
Jorginho
J. Baylon
Lenny
D. Mallo

P. FERREIRA
13 estrangeiros 
17 portugueses
Peçanha
Ferreira
Kiko
L. Carlos
Antunes
Dedé
F. Anunciação
F. Pilar
Cristiano
M. Carioca
Edson
Edson Di
Ricardinho
Furtado
Coelho
Pedrinha
Mangualde
T. Valente
Rovérsio
Paulo Gomes
Pedro
Chico Silva
Leal
Cristelo
F. Pacheco
Wesley
Silvério
Jorginho
Paiva
R. Queirós

BELENENSES
13 estrangeiros
14 portugueses
Costinha
Cândido Costa
Devic
Rolando
R. Alvim
G. Goméz
R. Amorim
Mendonça
Silas
José Pedro
João P. Oliveira
Marco
Amaral
Mano
G. Brandão
H. Leal
R. Bastos
Fernando
Roncatto
Marco Pinto
T. Schmidt
Areias
H. Alcântara
S. Moreira
C. Alves
Weldon
E. Paulista

ACADÉMICA
13 estrangeiros
15 portugueses
Pedro Roma
P. Costa
Litos
Kaká
N. Piloto
Cris
P. Sérgio
Ivanildo
Lito
Joeano
H. Barbosa
Gyano
N'Doye
M. Pedro
Ricardo 
P. Ribeiro
Orlando
Pavlovic
Berger
Tiero
Sarmento
V. Vinha
Vouho
Peralta
R. Nereu
P. Castro
Licá
Fofana

BOAVISTA
17 estrangeiros
11 portugueses
Carlos
Gilberto
R. Silva
Marcelão
M. Silva
Fleurival
Diakité
Laionel
Fary
Grzelak
Essame
I. Santos
Edgar
Jehle
B. Pinheiro
Bosancic
Gajic
N. Pinto
H. Monteiro
Rissut
Olufemi
Bangoura
R. Neves
Tambussi
Moisés
Mateus
J. Ribeiro
Zé Kalanga

V. SETÚBAL
13 estrangeiros
11 portugueses
Eduardo
Janício
Robson
Auri
Adalto
Elias
Sandro
R. Chaves
Kim Byung
Edinho
Matheus
B. Ribeiro
F. Gonçalves
Jorginho
M. Tábuas
Hugo
L. Portela
Moisés
P. Roberto
Milojevic
L. Branco
L. Macaé
B. Gama
Pitbull

LEIXÕES
6 estrangeiros 
20 portugueses
Beto
M. Cadete
N. Diogo
Elvis
Ezequias
B. China 
J. Duarte
P. Machado
Vieirinha
Roberto
J. Gonçalves
P. Cervantes
Tales
Hugo Morais
J. Baptista
Ruben
R. Jorge
Joel
Nwoko
Livramento
N. Silva
Marco
N. Amaro
F. Oliveira
P. Vinicius
D. Valente

E. AMADORA
14 estrangeiros
11 portugueses
P. Alves
R. Duarte
Wagnão
H. Carreira
Cardoso
D. Carlos
Fernando
M. Paulo
T. Gomes
Mateus
Anselmo
N. Viveiros
Yoni
Goianira
F. Mendes
P. Pereira
V. Moreno
Nelson
Maurício
Moses
Mossoró
Ndiaye
Edu Silva
H. Cabral
L. Aguiar

V. GUIMARÃES
13 estrangeiros 
11 portugueses
Nilson
Andrézinho
Danilo
Geromel
Sereno
F. Meireles
J. Alves
Alan
Ghilas
Fajardo
Mrdakovic 
Desmarets
Carlitos
Moreno
N. Santos
Radanovic
M. Martins
Felipe
L. Amaral
Targino
Serginho
Momha
Rabiola
T. Ronaldo

Jogadores estrangeiros
em maioria na Bwin Liga 

Tal como nas últimas épocas, os
jogadores não nascidos em Portugal
voltam a estar em maior número no 
principal campeonato português de 
futebol. Até 31 de Agosto de 2007 - data

limite para a inscrição de jogadores (à
excepção de atletas desempregados) para
a época 2007/08 - os clubes registaram
233 futebolistas estrangeiros e 200 
portugueses. O Marítimo com 20

estrangeiros no seu plantel é a 
formação menos portuguesa. Por seu
lado, o Leixões com 20 jogadores lusos 
e apenas seis estrangeiros é o clube 
mais "made in" Portugal.

Liga Bwin (233 estrangeiros, 200 portugueses)



19

FEIRENSE
9 estrangeiros
16 portugueses
William
Hernâni
Jorge Silva
Luciano
Macaé
Talles
Márcio
Gabi
Tó Miguel
Jorge Leitão
Gaúcho
Denilson
H. Castro
André Soares
H. Godinho
B. Sousa
Barge
Mamadi
Guima
João
Galhano
Serginho
Piri
Name
Tiago

VARZIM
3 estrangeiros
23 portugueses
B. Conceição
Pedrinho
Alexandre
N. Gomes
Telmo
Tito
Emanuel
Nuno Rocha
M. Cláudio
Chico
Roberto
Malafaia
Ukra
Candeias
Marafona
P. Santos
Campinho
B. Moreira
Fredson
N. Ribeiro
Ruben
Rui Barbosa
Bruno Vale
Neto
M. Postiga
Yazalde

TROFENSE
8 estrangeiros
21 portugueses
Paulo Lopes
Bessa
Edu
Valdomiro
F. Dinis
Pinheiro
André Barreto
Rui Borges
Marcos António
Edu Souza
Vítor Hugo
Cascavel
Maia
Marco
Kika
Milton do Ó
Zamorano
Fábio Paím
Vítor
Idalécio
Kazeem
Ribeiro
Leonardo
William
Paulo Sérgio
Paulo Sousa
Rios
Reguila

PENAFIEL
9 estrangeiros
17 portugueses
Avelino
Fernando
João Pedro
Vinicius
P. Araújo
H. Sousa
Ferreira
Lourenço
Guedes
Zequinha
N. Campos
Kelly
D. Mourão
Bakero
Vasco Viana
Marcones
Dias
Alex
Palatsi
Celso
Calamari
Fabrício
P. Moreira
Jacques
Rafael
Herrera

ESTORIL
5 estrangeiros
19 portugueses
Ernesto
Marco Silva
M. Oliveira
Dorival
Eduardo
Celestino
Alexandre
Marco Bicho
André Cunha
Dagil
D. Caiado
P. Duarte
Luís Carlos
Varela
Bruno
Miguel Soares
Leandro
P. Caravana
Ognjanovic
Rafael
Hugo Oliveira
Mário Ramos
André Correia
Miko

BEIRA-MAR
13 estrangeiros
14 portugueses
Luís Almeida
Jorge Vidigal
Ricardo
Fernando
Camora
Emerson
Maurinho
L. Ratinho
Vasco Matos
Mateus
Vitinha
Artur
João Pedro
Wegno
Bruno Sousa
Buba
Tony
Dedé
Fahel
Roma
Litos
Vítor Alves
Primo
Diogo Luís
Nené
Lio
Jessé

DESP. AVES
9 estrangeiros
15 portugueses
Rafael Defendi
Leandro
Sérgio Carvalho
Nuno Mendes
Pedro Geraldo
Mércio
Castro
Gouveia
Bonilla
Pascal
Rui Miguel
Leandro Tatu
Octávio
Robert
Diego Martins
José Eduardo
Sérgio Nunes
M. Henrique
Grosso
Alexandre
Zambujo
Rui faria
Xano
Christian

FÁTIMA
3 estrangeiros
20 portugueses
Pedro Duarte
Duarte Machado
Samuel
Veríssimo
Bispo
João Fonseca
Joel
Falardo
Ricardo Jorge
Carlos Saleiro
Marinho
Miguel Xavier
Moreira
Marco Airosa
Nuno Ribeiro
Jorge Teixeira
Nuno Gomes
Índio
Edu Castigo
Cícero
Filipe Pereira
Jorge Neves
Miguel Neves

SANTA CLARA
8 estrangeiros
13 portugueses
João Botelho
Accioly
Mozer
Anselmo
Kall
Portela
Bruno Novo
Basílio
Nuno Sociedade
Júlio César
Vítor Silva
Pacheco
Ruben Rodrigues
Fernando
Glauber
Josa
Cleiton
Ruben Leite
Henrique
Emerson
Jorge Humberto

OLHANENSE
9 estrangeiros
16 portugueses
Bruno Veríssimo
Pedro Correia
Sandro
Vasco Fernandes
Hugo Luz
Daniel Carriço
Marco Couto
Bruno Mestre
Messi
Fumo
Ricardo Silva
João Martins
Manuel Pinto
Steven Vitória
Paulo Ribeiro
Loukima
Jaime
Fábio
Rui Duarte
Toy
Gomis
Walter Morais
Djalmir
Aricson
Javier Cohene
Guga

GONDOMAR
8 estrangeiros
19 portugueses
Murta
José Pedro
Vítor Fróis
Galvão
Rómulo
José Alberto
Fernando Aguiar
Nelsinho
Dani
Bruno Severino
Guerreiro
Clemente
Feliciano
Vargas
António Filipe
Rufino
Fabeta
João Fernandes
Tiago
Norinho
João Araújo
Ramon
Thiago
Adson 
Toninho
Rui Manuel
Hugo Soares

RIO AVE
10 estrangeiros
14 portugueses
Mora
Miguel Lopes
Gaspar
Danielson
Milhazes
Delson
A. Vilas Boas
Niquinha
Chidi
Keita
Henrique
Luisinho
Ronaldo
Evandro
Adriano
André Serrão
Ribeiro
Fábio Faria
Vítor Gomes
Samson
César
Marquinhos
Márcio Paiva
Bruno Mendes

VIZELA
10 estrangeiros
14 portugueses
Riça
Quim Berto
Rodrigo
Cláudio
Williams
Neto
Hélder Sousa
Kata
Nuno Sousa
Serjão
Rincon
Guerra
Kita
Óscar 
Baptista
Ricardo Jorge
Cleuber
Machado
André Cunha
Fininho
Emerson
Jorge
Fangueiro
Binho

PORTIMONENSE
12 estrangeiros
14 portugueses
M. Felgueiras
R. Pessoa
Nuno André
Miguel Ângelo
E. Rafael
Diogo
Nuno Coelho
Tarantini
Carlos Manuel
Raphael
Maxi Bevacqua
Pimenta
Rui Ferreira
Gonzalo
Michael
João Vítor
M. N'Diaye
M. Cissé
Diego
Codó
Nuno Ricardo
Wellington
Thiago Coimbra
Osvaldo
Carlitos
Paulo Sérgio

FREAMUNDE
7 estrangeiros
18 portugueses
Tó Figueira
Cuco
Hesley
Marcão
Nélson
Barbosa
Milton
Raviola
Filipe Pastel
Bock
Evandro
Nemouthé
Bertinho
Brandão
Rui Ribeiro
Coelho
Rui Costa
Luís Pedro
Miguel
Vítor
Diogo
Dany
Kiko
Artur
Traoré

GIL VICENTE
6 estrangeiros
19 portugueses

Paulo Jorge
Paulo Arantes
Diego Gaúcho
Pedro Ribeiro
João Pedro
Filipe Fernandes
João Vilela
Luís Coentrão
Igor Souza
Hermes
Maciel
Luís Manuel
Tiago André
Bruno Filipe
Vítor Oliveira
Luís Miguel
Valnei
Betinho
Hugo Marques
Simão Coutinho
Luís Tinoco
William Soares
Óscar
David Freitas
Zezinho

LIGA VITALIS (129 estrangeiros, 271 portugueses)
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Prémio Kia
Jogador
do Mês

RUI
COSTA
Rui Costa foi eleito pelo SJPF o melhor
jogador a actuar na Bwin Liga ao longo
do mês de Setembro e por isso foi 
distinguido com o Prémio Kia / Jogador
do Mês.

Durante esse período, Rui Costa 
espalhou a magia do seu futebol pelos
estádios portugueses. Títular indiscutível
do Benfica, o médio ofensivo apontou
dois golos - contra o Nacional da
Madeira e Naval 1.º de Maio - e, além
de liderar a equipa,  presenteou os seus
colegas com assistências de luxo. Na 
corrida pelo Prémio KIA / Jogador do
Mês, Rui Costa bateu Quim (Benfica) e
Lisandro López (FC Porto). 
No quarto lugar ficou Matheus (Vitória
de Setúbal) e, no quinto, o sportinguista
Anderson Polga. Romagnoli, também do
Sporting, ocupou a sexta posição e
Lucho Gonzalez (FC Porto), a sétima.
Geromel, do Vitória de Guimarães,
ficou no oitavo lugar, Bruno, do
Marítimo, no nono e Bosingwa, do FC
Porto, na décima. 

Classificação de
Setembro 
(Bwin Liga)

1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Rui Costa (Benfica) 

Quim (Benfica) 

Lisandro López (FC Porto) 

Matheus (V. Setúbal) 

Anderson Polga (Sporting) 

Romagnoli (Sporting) 

Lucho Gonzalez (FC Porto) 

Geromel (V.Guimarães) 

Bruno (Marítimo) 

Bosingwa (FC Porto) 

Bwin Liga
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Bilhete de identidade

Nome RUI Manuel César COSTA
Data de nascimento
29/03/1972 (35 anos)
Naturalidade Lisboa
Altura 1,80 m
Peso 74 kg
Posição Médio

Estreia na Liga Benfica 2, Estoril, 2 a
22 de Setembro de 1991
Clubes Benfica, Fafe, Fiorentina (Itália) e
AC Milan (Itália)
Títulos Torneio de Toulon (1992),
Mundial sub-20 (1991), Taça de Portugal
(Benfica, 1993), Campeonato (Benfica,
1994), três Taças de Itália (Fiorentina,
1996 e 2001, AC Milan, 2003),
Supertaça de Itália (Fiorentina, 1996, AC
Milan, 2004), Liga dos Campeões (AC
Milan, 2003), Supertaça Europeia (AC
Milan, 2003) e Campeonato italiano (AC
Milan, 2004)

Internacionalizações 94 (26 golos)

' 
A
S
F

' 
A
S
F



22

Prémio Tsunami
Jogador do Mês

Segundo o SJPF, o extremo
do Fátima foi o melhor
jogador da Liga Vitalis no
mês de Setembro e por isso
venceu o Prémio Tsunami /
Jogador do Mês.

Marinho, 24 anos, saltou para a fama
nas últimas semanas graças à grande
penalidade que marcou e definiu o 
afastamento do FC Porto da Taça da
Liga. Porém, o desempenho do jogador
do Fátima não se resume a esse lance e
a esse jogo. Marinho tem sido uma das
revelações da Taça da Liga. Além do
jogo com os portistas, pode mesmo
dizer-se que o seu melhor jogo na Liga
Vitalis, até ao momento, foi o da 
quinta jornada frente ao Gondomar.
Depois de ter ficado os primeiros 45
minutos no banco, Marinho entrou 
no início da segunda parte e apontou
dois dos três golos da vitória da sua
equipa (3-2). 
Para o Prémio Tsunami / Jogador do
Mês, o futebolista do Fátima suplantou
o vizelense Hélder Sousa e o estorilista
Dagil. Igor Sousa, do Gil Vicente, 
ficou na quarta posição, e Bock, do
Freamunde, na quinta. O sexto lugar foi
ocupado por Vítor Silva, do Santa Clara,
o sétimo, por Rui Borges, do Trofense, e
o oitavo, por Chico, do Varzim. Ricardo
Silva, do Olhanense, ficou na nona
posição, e Tarantini, do Portimonense,
fechou o lote dos dez mais da Liga
Vitalis durante o mês de Setembro.

Classificação de Setembro 
(Liga Vitalis)

1.º      Marinho (Fátima) 

2.º      Hélder Sousa (Vizela) 

3.º      Dagil (Estoril) 

4.º      Igor Souza (Gil Vicente) 

5.º      Bock (Freamunde) 

6.º      Vítor Silva (Santa Clara) 

7.º      Rui Borges (Trofense) 

8.º      Chico (Varzim) 

9.º      Ricardo Silva (Olhanense) 

10.º    Tarantini (Portimonense)
MARINHO

Liga Vitalis
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Prémio Holmes Place
Juventude

O actual jogador do Leixões
foi considerado o melhor
jogador jovem a actuar na
Bwin Liga durante o mês de
Setembro.

Chegado esta época ao clube de
Matosinhos por empréstimo do FC
Porto, Paulo Machado agarrou desde
logo a titularidade e tem dado nas 
vistas pelas suas boas exibições.
Irrepreensível no capítulo disciplinar -
ainda não viu qualquer cartão - já 
marcou inclusive um golo (frente ao
Vitória de Guimarães, na 
terceira jornada). 
Na corrida para o Prémio Holmes Place
/ Juventude, Paulo Machado ficou à
frente do sportinguista Miguel Veloso e
do estrelista Tiago Gomes.
No quarto lugar, ficou outro atleta do
Sporting, João Moutinho e no quinto o
academista Hélder Barbosa. Rolando,
do Belenenses, ficou na sexta posição e
Yannick Djaló, do Sporting, na sétima.
Vierinha, do Leixões, ocupou a oitava
posição João Ribeiro, da Naval 1.º de
Maio, a nona e por fim, Vítor Vinha, da
Académica de Coimbra, a décima.
Segundo esta classificação, o Sporting é
o clube mais representado com três
jogadores, seguido do Leixões e da
Académica de Coimbra, ambos com 
dois atletas.

Classificação de Setembro 
(Bwin Liga)

1.º      Paulo Machado, Leixões 

2.º      Miguel Veloso, Sporting 

3.º     Tiago Gomes, Estrela da Amadora 

4.º     João Moutinho, Sporting 

5.º      Hélder Barbosa, Académica  

6.º      Rolando, Belenenses  

7.º      Yannick Djaló, Sporting

8.º      Vieirinha, Leixões 

9.º      João Ribeiro, Naval 

10.º    Vítor Vinha, Académica 

PAULO
MACHADO

Bwin Liga
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O futebolista do Trofense foi
considerado pelo SJPF o
melhor jogador jovem a
actuar na Liga Vitalis
durante o mês de Setembro.

Durante o mês em análise, Fábio Paím
alinhou como titular em todas as 
partidas do seu clube. Além disso, o
avançado que está no Trofense por
empréstimo do Sporting apontou ainda
um golo. Foi na quarta jornada, frente
ao Desportivo das Aves (vitória do
emblema da Trofa por 2-1).
Fábio Paím, 19 anos, venceu o 
Prémio Diadema / Juventude ao 
bater ao "sprint" os médios 
Celestino, do Estoril, e Bruno 
Severino, do Gondomar.
No quarto lugar da tabela surge Carlos
Saleiro, do Fátima, e no quinto, o 
guarda-redes João Botelho, do Santa
Clara. Vítor Gomes, do Rio Ave, ficou
na sexta posição,  Zambujo, do
Desportivo das Aves, na sétima e João
Pedro, do Penafiel, na oitava. Candeias,
do Varzim, posicionou-se no nono lugar
e Camora, do Beira-Mar, fechou o "top
ten". Como curiosidade, refira-se que a
tabela apresenta dez jogadores de dez
clubes diferentes.

Classificação de Setembro 
(Liga Vitalis)

1.º      Fábio Paím (Trofense)

2.º      Celestino (Estoril)

3.º      Bruno Severino (Gondomar) 

4.º      Carlos Saleiro (Fátima) 

5.º      João Botelho (Santa Clara) 

6.º      Vítor Gomes (Rio Ave) 

7.º      Zambujo (Desportivo das Aves)

8.º      João Pedro (Penafiel) 

9.º      Candeias (Varzim)

10.º    Camora (Beira-Mar)

FÁBIO
PAÍM

Prémio Diadema
Juventude

Liga Vitalis
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Prémio Fair Play Colectivo
Sporting 
com FFair PPlay
Com cinco pontos, correspondentes a
apenas cinco cartões amarelos, os leões
foram a equipa mais disciplinada da
Liga Bwin durante o mês de Setembro.
Durante esse período, foram disputadas
quatro jornadas (da terceira à sexta) e
Romagnoli, Vukcevic, Yannick Djaló e
Abel (por duas vezes) foram os
jogadores leoninos que viram a 
cartolina amarela.
Após o Sporting, seguem-se na tabela
da disciplina as formações do Nacional
da Madeira e do FC Porto, ambos com
seis pontos. Paços de Ferreira e
Leixões, os dois com sete pontos, 
completam as cinco primeiras posições
desta classificação.
Já Sporting de Braga, Marítimo e
Belenenses, todos com 15 pontos,
foram as equipas menos disciplinadas e
por esse motivo ocupam os últimos
lugares da lista do "bom comportamento".

Rio AAve
dá oo eexemplo

A formação vilacondense foi a equipa
da Liga Vitalis que menos cartões viu
nas jornadas que decorreram em
Setembro e por esse motivo ganhou o
Prémio Fair Play Colectivo. 
Em quatro jogos, os futebolistas do Rio
Ave apenas foram admoestados com
dois cartões amarelos (Niquinha e Vítor
Gomes) e um duplo amarelo (Vítor
Gomes). 
Estoril e Vizela, ambos com seis 
pontos, completam o pódio da disciplina. 
No plano oposto está o Desportivo das
Aves. Os aveirenses somaram 19 pontos
(13 amarelos e dois duplos amarelos) e
por isso foram os mais "mal 
comportados" da Liga Vitalis em
Setembro. Quem também precisa de
melhorar são as equipas do Freamunde
e do Beira-Mar. As duas tiveram 18
pontos cada.

1.º Sporting 5 pontos
2.º Nacional 6 pontos
3.º FC Porto 6 pontos
4.º P. Ferreira 7 pontos
5.º Leixões 7 pontos
6.º Benfica 8 pontos
7.º Académica 10 pontos
8.º Boavista 10 pontos

9.º E. Amadora 11 pontos
10.º Naval 11 pontos
11.º U. Leiria 12 pontos
12.º V. Setúbal 14 pontos
13.º V. Guimarães 14 pontos
14.º Sp. Braga 15 pontos
15.º Marítimo 15 pontos
16.º Belenenses 15 pontos 

Classificação de Setembro (Bwin Liga)

1.º Rio Ave 5 pontos
2.º Estoril 6 pontos
3.º Vizela 6 pontos
4.º Gondomar 7 pontos
5.º Trofense 8 pontos
6.º Varzim 9 pontos
7.º Gil Vicente 9 pontos
8.º Olhanense 10 pontos

9.º Penafiel 11 pontos
10.º Fátima 11 pontos
11.º Portimonense 13 pontos
12.º Feirense 13 pontos
13.º Santa Clara 15 pontos
14.º Beira-Mar 18 pontos
15.º Freamunde 18 pontos
16.º Desp. Aves 19 pontos

Classificação de Setembro (Liga Vitalis)

Bwin Liga

Liga Vitalis
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Reuniões

Ricardo Silva

(Boavista)

"É uma medida muito
positiva para o período
pós-carreira de 
qualquer futebolista"

Idalécio

(Trofense)
"Sou a favor porque
esse Fundo defende os
interesses dos
jogadores e ajuda os
mesmos a 
salvaguardarem o seu
futuro"

Rui Borges

(Trofense)
"Concordo plenamente
com todas as acções que
sejam para benefício do
jogador, que promovam
a poupança e que aju-
dem o jogador após o
final da sua carreira" 

Vítor 

(Trofense)

"É importante 

porque é uma forma

dos futebolistas 

precaverem o seu

futuro"

Fary (Boavista)

"É muito importante e
os mais jovens devem
seguir um caminho
diferente do da nossa
geração para assim 
salvaguardarem o seu
futuro"

Concorda com a proposta do SJPF relativamente à 
criação de um Fundo de Pensões para os futebolistas?

Jogadores em sintonia
com o Sindicato

Na procura de procurar debater os 
principais problemas da classe, o
Sindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol (SJPF) iniciou um périplo de
reuniões com os planteis dos vários
clubes profissionais.
Os jogadores do Boavista e do Trofense

foram os primeiros a receberem a visita
do SJPF. 
A primeira reunião de esclarecimento e
debate realizou-se no auditório do
Estádio do Bessa com os atletas do
Boavista. Joaquim Evangelista, 
acompanhado pelos elementos da

direcção, Alfredo Franque e José Carlos,
e os futebolistas esclareceram várias
matérias de vital importância para a
classe. Por exemplo, a mais-valia de ser
sindicalizado, a proposta de criação de
um fundo de pensões, a importância de
promover a poupança, o fundo de garan-

Os jogadores do Boavista escutaram com atenção os esclarecimentos do presidente do SJPF.
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tia salarial, a fiscalidade, a formação
profissional, os direitos de imagem e as
relações laborais com os clubes foram
alguns dos assuntos em destaque. 
O encontro revelou a vontade e a 
sensibilidade dos jogadores boavisteiros
em tornarem  o SJPF e a respectiva
classe mais fortes. 
Em relação ao fundo de garantia salarial,
Joaquim Evangelista afirmou esperar
que seja encontrada uma solução em
breve: "Para se criar este fundo, a FPF
afectaria a receita de um dos jogos da
Selecção ou parcelas de vários e a LPFP
colaboraria com o garantido no Jogo das
Estrelas. Espero que estes dois órgãos

resolvam isto rapidamente", explicou aos
jogadores, o presidente do Sindicato. 
Dias depois do encontro com o plantel
do Boavista, a direcção do SJPF 
reuniu-se com os jogadores do Trofense,
nas instalações do Clube Desportivo
Trofense.
Joaquim Evangelista congratulou-se pelo
comportamento exemplar do Trofense
para com os jogadores mas não deixou
de lembrar a importância dos futebolistas
- portugueses e estrangeiros - em 
associarem-se ao Sindicato para 
precaverem qualquer eventual situação. 
O presidente do SJPF explicou ainda
com especial cuidado o Fundo de

Garantia Salarial e o Fundo de Pensões
(proposta em poder do Governo desde
Maio de 2007), dois dos principais 
projectos em marcha. 
Os atletas do Trofense aproveitaram o
encontro para esclarecerem algumas
dúvidas essencialmente relacionadas
com a fiscalidade. No final da reunião,
os jogadores elogiaram o trabalho que o
SJPF está a desenvolver e deram um
claro sinal de que estão unidos na defesa
dos seus interesses e na construção de
um Sindicato cada vez mais forte e 
interventivo nas questões importantes. 
Em breve, serão agendados novos
encontros com os planteis em falta.

Após o encontro com o plantel 
boavisteiro, a direcção do SJPF 
reuniu-se com João Loureiro. 
O presidente do clube do Bessa mostrou-se
favorável à criação do Fundo de Pensões, à
reformulação dos quadros competitivos -
João Loureiro concorda com a presença
do SJPF numa reunião na Liga de Clubes
onde o tema seja discutido - e à adopção
de regras que visem gradualmente 
combater o incumprimento contratual. 
O dirigente revelou que o Boavista ainda
não atravessa um período "sem 
problemas" mas tudo está a fazer para

que, num futuro próximo, tal aconteça. 
Joaquim Evangelista registou com 
agrado a abertura ao diálogo e a procura
de soluções do presidente boavisteiro e
lembrou que os problemas do futebol
português são estruturais. "É necessário
que os problemas sejam resolvidos
através da introdução de novas regras",
afirmou o presidente do SJPF. "A nossa
intenção é tentar sempre reunir com os
clubes e resolver as situações da melhor
forma. Há problemas estruturais no 
futebol português e os jogadores devem
ser uma voz activa e sempre presente

nas decisões", acrescentou. 
Recorde-se que esta reunião resultou de
um convite feito pelo SJPF no início
desta época a todos os clubes dos
campeonatos profissionais para que, em
conjunto, sejam debatidos os principais
problemas do futebol português. "Com
um diálogo aberto com todos os clubes
pretendemos, pelo menos, começar a
tentar minimizar os problemas", lembrou
Joaquim Evangelista. Até ao momento,
o SJPF já reuniu com as direcções do
Benfica, Estrela da Amadora, Vitória de
Setúbal e Boavista.

Boavista e SJPF de acordo
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III edição do Futebol Show
Ao longo de dois dias e meio (entre 7 e
9 de Setembro), o espaço da Expo
Batalha transformou-se numa feira de
futebol com a presença de todos os
agentes da modalidade na III edição do
Futebol Show. 
Como não poderia deixar de ser, o
Sindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol (SJPF) - representado na 
comissão de honra da organização - teve
um expositor no local e que proporcionou
a distribuição de prémios e brindes a
todos aqueles que visitaram o stand. 
Um espaço que mereceu a atenção de
muitos dos visitantes (entre eles,
Laurentino Dias, secretário de 
Estado da Juventude e Desporto) 
do Futebol Show. 
O SJPF participou igualmente num 
dos colóquios realizados subordinado 
ao tema "O JOGADOR - Novos 
desafios e mercados". 
O debate, moderado por Fernando
Santos, director-adjunto de "O Jogo",
contou com as presenças de Joaquim
Evangelista, presidente do SJPF, de
Pedro Martins, ex-jogador e um dos 
técnicos do V Estágio do Jogador para
atletas desempregados, e de Mariano
Barreto, treinador de futebol. Oceano,
Carlos e Pedro Xavier, e António Sérgio
(presidente da APAF) foram algumas
das personalidades presentes na assistência.
A "conversa" versou vários temas de 

capital importância para o futebol 
português. O desemprego, a formação, o
excesso de jogadores estrangeiros, as
responsabilidades do Estado, da FPF e
da Liga foram, por exemplo, alguns dos
assuntos em destaque. 
Entre várias reflexões, Joaquim
Evangelista lembrou as obrigações do
Estado para com os cidadãos e, por 
consequência, para com os jogadores de
futebol ao nível da formação e da 
qualificação, para a necessidade de ser
criado um estatuto de carreira, para o
flagelo do desemprego e alertou ainda
para a política desportiva implementada
pelos órgãos com responsabilidades na
matéria. "A oferta de emprego para os
jovens jogadores é diminuta e não
responde a todos os que precisam. O
Estado tem de definir uma política sobre
a matéria", defendeu, lembrando que "os
jogadores devem envolver-se mais com os
problemas da classe já que essa posição
obrigaria os dirigentes a optarem por
novos dirscursos e atitudes". 
Mariano Barreto, por sua vez, disse que
a inexistência de um estatuto de carreira
"não é inocente" dadas todas as 
movimentações que existem à volta das
transferências e reforçou a ideia de que
não há uma política de formação. "São
muitos os que abandonam os estudos e
não têm qualquer futuro. Que políticas
desportivas estão a ser preparadas para

resolver isto?" questionou. 
Já Pedro Martins afirmou que "é 
preocupante o estado anímico do futebol
português". Lembrou o excesso de
jogadores estrangeiros em Portugal, a
existência de empresários sem 
escrúpulos e o elevado de futebolistas no
desemprego. "O jogador tem de 
perceber de que é o elemento mais
importante na modalidade", acrescentou
o ex-jogador. Para Pedro Martins, "as
estruturas não protegem o jogador 
português". "Não sou contra a entrada
de estrangeiros. São bem-vindos, desde
que tenham qualidade. O problema é
que a qualidade da maioria deixa muito
a desejar", explicou. 
Durante o debate, Joaquim Evangelista
levantou ainda várias questões sobre a
formação: "Onde é que é aplicado o 
dinheiro gerado pela formação e como 
é que são avaliados em Portugal os
clubes e as respectivas formações?". O
presidente do SJPF recordou também o
fluxo financeiro que não fica no futebol,
o "oportunismo" de alguns dirigentes e
defendeu que "bastava que 50 por cento
do dinheiro que é movimentado no 
futebol ficasse no futebol para que não
tivéssemos qualquer problema de ordem
financeira". 
Em conclusão, todos os participantes no
debate "O JOGADOR - Novos desafios
e mercados" concluíram de que há muito

Feira

Mariano Barreto, Fernando Santos, Joaquim Evangelista e Pedro Martins participaram no colóquio “O Jogador – Novos Desafios e Mercados”
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por fazer no futebol português e que as
dificuldades só serão ultrapassadas com
uma mudança radical de atitudes e 
mentalidades por parte de quem tem
responsabilidades no mundo do futebol.

Dentro de campo.
Fora do auditório, num tom menos
sério, continuou a festa no Futebol
Show. Além da presença de vários
jogadores para sessões de autógrafos -
Adriano (FC Porto) e dos sportinguistas

Abel, Izmailov, Ronny e Yannick Djaló,
entre outros - nota para diversos jogos
de futebol. 
Num, de futebol cinco, estiveram frente
a frente duas equipas do SJPF, composta
por jogadores do V Estágio do Jogador.
O Norte venceu o Sul por 6-5. Paulinho
(3), Hugo Teixeira (2) e Marquitos (1)
marcaram pela formação vencedora,
enquanto Hélder Ramos (1), José Pedro
(1) e Miranda (3) fizeram o gosto ao 
pé pelo Sul. 

Após este encontro disputou-se o Stars
Cup. Dominguez, Filipe Gaidão, Pedro
Martins, Rebelo, Oceano, Carlos Xavier,
Pedro Xavier, Joaquim Evangelista,
Mariano Barrreto e Tozé foram alguns
dos craques em acção. Ganhou a equipa
azul por 6-4. No domingo, jogou-se um
velhas glórias. O FC Porto foi o grande
vencedor ao bater na final o Sporting
por 6-2. O Belenenses ficou ao terceiro
ao derrotar o Benfica por 4-2. 
Para o ano há mais. 

No jogo entre velhas glórias o FC Porto bateu o
Sporting na final

As equipas do Norte e do Sul do V Estágio do
Jogador mostraram o seu valor na Batalha

Os sportinguistas Ronny e Djaló foram dois dos
vários jogadores que distribuíram autógrafos no
Futebol Show

O Stars Cup revelou que quem sabe nunca
esquece

Oceano não deixou de passar pelo stand do
SJPF

Também Adriano (FC Porto) deu saltinho à 
terceira edição do Futebol Show

Laurentino Dias, secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, também visitou a
mostra do Sindicato

O público participou com entusiasmo nas inicia-
tivas do SJPF

Mariano Barreto não perdeu a oportunidade para
apoiar a Selecção Nacional



Três empates consecutivos dificultaram a
qualificação da Selecção Nacional para o
Euro 2008. Depois da igualdade na
Arménia a uma bola (golo de Cristiano
Ronaldo), Portugal cedeu mais dois
empates nas recepções à Polónia e 
à Sérvia. 
Frente aos polacos, e apesar de apoiada
pelos 60 mil espectadores presentes no
Estádio da Luz, a formação lusa não foi
além de uma igualdade a duas bolas. A
Polónia adiantou-se no marcador aos 44
minutos por Lewandowski, na conclusão
de um rápido contra-ataque. Portugal
conseguiu empatar aos 50 minutos, por
Maniche. A Selecção Nacional carregou
então no acelerador e aos 73 minutos,
Cristiano Ronaldo colocou Portugal em
vantagem. E quando parecia que
Portugal iria vencer o encontro,
Krzynowek rematou de fora da área, a
bola foi ao poste, bateu nas costas de
Ricardo e entrou na baliza, fazendo o
resultado final de 2-2.
Dias depois, Portugal defrontou a
Sérvia, no Estádio José de Alvalade.
Simão Sabrosa inaugurou o marcador
aos 11 minutos, através da marcação de
um livre directo. O jogo foi-se arrastan-
do, sem grandes ocasiões de golo, até
que aos 88 minutos, Ivanovic - em
posição irregular, diga-se - fez o empate.
Resultado final:1-1. Para piorar o
cenário, e quando o jogo já tinha 
terminado, o seleccionador nacional,
Luiz Felipe Scolari, tentou agredir

Dragutinovic (o jogador sérvio acabou
por ser expulso pelo árbitro). Em conse-
quência dessa atitude, a UEFA puniu
Scolari - que pediu desculpas públicas
pelo seu acto irreflectido - com quatro
jogos de suspensão e uma multa de 12
mil euros. O seleccionador nacional
recorreu da decisão. 
Com estes três empates consecutivos,
Portugal manteve a terceira posição do
Grupo A da fase de qualificação para o
Euro 2008.
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Portugal complica apuramento

Selecção AA

Classificação:

1.º   Polónia           21 pontos (11 jogos) 

2.º   Finlândia         19 pontos (11 jogos) 

3.º   Portugal  17 pontos (10 jogos) 

4.º   Sérvia             16 pontos (10 jogos) 

5.º   Bélgica          11 pontos (10 jogos) 

6.º   Arménia             8 pontos (8 jogos) 

7.º   Cazaquistão      7 pontos (10 jogos) 

8.º   Azerbaijão          5 pontos (8 jogos) 
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Mau arranque dos emblemas nacionais
nas competições europeias. Em sete
jogos, um empate e seis derrotas. 
Na Liga dos Campeões apenas o FC
Porto conseguiu pontuar. No Estádio
do Dragão, os portistas consentiram
uma igualdade a uma bola com o
Liverpool. Já o Benfica foi derrotado
em San Siro pelo AC Milan por 2-1 e o
Sporting perdeu em Alvalade frente ao
Manchester United por 01 (golo de
Cristiano Ronaldo).
Na Taça UEFA o panorama também foi
desolador. O Sporting de Braga saiu de
Estocolmo vergado ao peso de uma
derrota com o Hammarby por 1-2, a
União de Leiria perdeu em Leverkusen
frente ao Bayer por 1-3, o Belenenses
foi derrotado em Munique, pelo Bayern
por 0-1 e, finalmente, o Paços de
Ferreira perdeu em casa frente ao AZ
Alkmaar, também por 0-1.

Semana negra
para os clubes portugueses

Competições europeias

AC Milan 2, Benfica 1 Sporting 0, Man. United 1 Hammarby 2, Sp. Braga 1

B. Leverkusen 3, U. Leiria 1 P. Ferreira 0, AZ Alkmaar 1 Bayern Munique 1, Belenenses 0

FC Porto 1, Liverpool 1
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Esperança

Tem apenas 21 anos de idade (nasceu em Lisboa, a 5 de
Fevereiro de 1986) e trocou neste defeso o Benfica pelo
Valência, de Espanha, numa transferência no valor de 18 
milhões de euros (nove milhões para o clube encarnado e o
restante para o fundo de investimento GSI). 
Formado nas camadas jovens do Benfica e grande amigo de
infância de Nani (Manchester United), Manuel Fernandes
chegou à principal equipa em 2003/04, curiosamente então 
liderada por José Antonio Camacho. Mas foi com Giovanni
Trapattoni que se afirmou como titular indiscutível do Benfica.
Durante as três épocas de águia ao peito disputou 67 jogos e
marcou três golos. Chegou a ser apelidado de Manelélé, devido
às suas semelhanças de jogo com Claude Makelélé. 
Em 2006/07 foi emprestado ao Portsmouth. A meio dessa 
temporada mudou-se para Liverpool para defender as cores 
do Everton. 
No início desta época regressou ao Benfica. Por pouco tempo.
Depois de ter sido eleito o melhor jogador no Torneio do
Guadiana e antes do primeiro jogo a "sério" do Benfica viajou
novamente para a cidade dos Beatles para assinar em definitivo
pelos "Toffees". Porém, algo surpreendentemente, vinculou-se
ao Valência. Contrato válido por seis temporadas e com uma
cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.
Durante a apresentação no clube "che", Manuel Fernandes - já
internacional A - não problemas em auto-caracterizar-se: "Sou
muito combativo e não marco muitos golos. Não gosto de ser
individualista, prefiro jogar para o conjunto. Posso fazer 
contenção e gosto de sair para o ataque", afirmou sem rodeios.

Adelino André Vieira Freitas - mais conhecido por Vieirinha -
começou no Vitória de Guimarães mas cedo deu nas vistas e foi
contratado pelo FC Porto ainda com a idade de juvenil. 
Em 2006/07, a sua qualidade não passou despercebida e fez
parte do plantel principal do FC Porto. Nessa época participou
em oito jogos. Apesar de todo o seu potencial, os responsáveis
técnicos decidiram emprestá-lo esta época ao Leixões. No clube
de Matosinhos entrou a todo o gás e apontou logo dois golos
ao Varzim, em jogo a contar para a Taça da Liga. É titular
indiscutível na equipa leixonense.
Internacional português em todos os escalões de formação
desde os sub-17 até aos sub-21, Vieirinha (24/01/1986) tem já
no seu palmarés os títulos de campeão europeu de sub-17 (em
2003), uma Supertaça Cândido de Oliveira (2006/07) e um
campeonato nacional (2006/07). 
"Vê as coisas que os outros não vêem" disse, um dia, António
Violante sobre Vieirinha. Extremo direito ou esquerdo rápido e
tecnicista, destaca-se pela raça que coloca em campo e pela
facilidade com que deixa adversários pelo caminho. "Intratável"
no um para um tem sempre os olhos na baliza ou na linha de
fundo para fazer cruzamentos milimétricos para os seus com-
panheiros. Tem ainda um grande poder de desmarcação o que
permite-lhe aparecer bem nas costas da defesa e aplicar o seu
bom remate. 
No Leixões, Vieirinha tem tudo para confirmar o seu talento e
voltar em grande ao FC Porto.

Talento e classe
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Manuel Fernandes

Vieirinha



Sougou (União de Leiria)
Idade 22 anos
(18/12/1984)
Naturalidade Fissel
(Senegal)
Clubes AS Douanes
(Senegal), Vitória de
Setúbal e União de Leiria

1 - Simplicidade.
2 - Confiar demasiado nas  

pessoas.
3 - Diego Maradona.
4 - Basquetebol.
5 - Mafé (prato típico do
Senegal).
6 - BMW.
7 - Senegal.
8 - Praia.
9 - "Man of fire".
10 - Denzel Washington e    

Jennifer Lopez.
11 - 50 Cent.

Jorge Baptista (Leixões SC)
Idade 30 anos
(02/04/1977)
Naturalidade Mafamude
Clubes Dragões
Sandinenses, Machico,
Sporting de Espinho,
Estoril, Gil Vicente e
Leixões

1 -- Simplicidade.
2 - Querer ganhar sempre.
3 - Diego Maradona.
4 - Aprecio qualquer 

desporto.
5 - Feijoada de marisco.
6 - Porsche Carrera.
7 - Maldivas.
8 - Ler.
9 -- "Clube dos Poetas 

Mortos".
10 - Morgan Freeman e 

Halle Berry.
11 - Todo o tipo de 

música portuguesa.

A sua principal
virtude ?

O seu maior defeito ?

O melhor jogador de
sempre?

Que desportos
aprecia além do 
futebol?

Prato preferido?

Automóvel de sonho?

Destino de férias ?

Hobby ?

Um filme ?

Actor e actriz ?

Cantor ou banda de
música preferida?
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Prolongamento

Em Junho de 2005, o automóvel 
conduzido por José Bosingwa (actual
jogador do FC Porto) despistou-se ao
quilómetro 16 da A4, junto a Valongo.
No interior da viatura seguiam mais 
quatro futebolistas: Nélson, Edu, Jaime
Linhares e Sandro Borges. O acidente
foi brutal. O carro caiu numa ravina de
quase oito metros. Os ocupantes saíram
do desastre praticamente ilesos. Menos
um, Sandro Borges.
Então com 21 anos, Sandro ficou sem o
pé esquerdo. Num ápice, o sonho de
fazer carreira como futebolista 
profissional caiu por terra. 

Sandro iniciou-se nas camadas jovens do
Clube Atlético e Cultural da Pontinha e
do Belenenses e foi contratado pelo
Boavista. No clube do Bessa sagrou-se
campeão nacional de juniores em
2002/03. Foi emprestado ao Ermesinde e
depois - após ter rescindido contrato
com o Boavista -, aliciado por um bom
contrato, assinou pelo Minhocas, da Ilha
das Flores. Mas, a aventura açoriana não
correu bem. Vários meses de salários em
atraso levaram Sandro a abandonar o
clube e a regressar à cidade do Porto
(Bosingwa pagou-lhe o bilhete de avião
para a Cidade Invicta).

Já no Porto, Sandro esperava relançar a
carreira. Até que sucedeu o acidente.
Em Junho de 2005.
"Inicialmente só queria estar em casa.
Pensava muito no futebol e no que tinha
ficado para trás", conta Sandro. Passados
quatro meses, o ex-jogador voltou a
"viver". "Comecei a sentir-me melhor
mas não tinha um objectivo. Cheguei a
um ponto em que já não conseguia
dormir, sonhava muito com o futebol.
Então decidi que a única solução era
treinar pois não queria encher-me de
comprimidos para conseguir dormir". Foi
assim que Sandro, com a colaboração do
SJPF, se inscreveu no Holmes Place.
"Primeiro comecei a caminhar, depois a
pedalar. O treino faz-me bem. Além de
cansado, e por isso durmo melhor, perco
peso, o que é importante por causa da
prótese", afirma. 
Além de frágil, este aparelho não é 
barato. Cada prótese custa 15 mil euros
e Sandro precisa de várias: umas para o
dia a dia e outras para as várias 
actividade como correr, praticar 
boxe ou nadar. Enquanto aguarda pela 
indemnização, Sandro apenas recebe
uma verba mensal por parte da 
seguradora.  
Dia após dia, Sandro foi adquirindo

Um exemplo
a seguir
Há pouco mais de dois anos, um acidente de automóvel incapacitou
Sandro Borges para a prática do futebol. Amputado do pé
esquerdo, o ex-jogador "viu o mundo cair-lhe em cima". Agora, com
23 anos de idade, o antigo futebolista do Belenenses e do Boavista,
entre outros, treina todos os dias com um objectivo em mente: ser
campeão nos Jogos Paralímpicos de 2012, em Londres. 

"Pretendo mostrar que
as pessoas que têm 
dificuldades na vida
podem ultrapassá-las.
Quero passar essa
imagem e assim 
ajudar as pessoas", 
diz Sandro com um 
sorriso nos lábios.

Neste momento,
Sandro treina 
quatro horas por dia.
Por vezes com um
"personal training".
"Faço piscina, 
musculação e boxe. O
resto do tempo é para 
descansar", explica. 



condição física e agora tem um 
objectivo bem definido. "Quero 
participar nos Jogos Paralímpicos de
2012, em Londres, na modalidade de
ciclismo", revela. Até lá, pretende 
participar em competições internas.
"Para ganhar ritmo competitivo e 
angariar apoios", acrescenta.
No início, o seu projecto foi visto de
soslaio. "Até há bem pouco tempo só eu
é que acreditava. Agora, já dizem:
'Afinal ele não é maluco!'".

Nome de guerra "Saci". Durante
os treinos, Sandro ganhou uma nova
paixão: o boxe. "É um amor recente.
Serve para descarregar a adrenalina e
alguma da mágoa que ainda existe 
dentro de mim." E como pugilista que se
preze ganhou uma alcunha: "Saci". 
"Foi-me posto por causa de um 
personagem que havia na série brasileira
'Sítio do picapau amarelo'.  
A sua estreia no ringue aconteceu em
Matosinhos, em Julho deste ano.
"Correu bem. As pessoas viram-me 
dentro do rigue e perguntavam: 'Como é
que ele consegue fazer isto'. 
Senti-me muito bem, muito tranquilo."
O combate, sem vencedor, durou quatro
assaltos. "Foram oito minutos muito 
longos", 

confessa. "Boxe de altíssimo nível"
rezaram as crónicas. 

Onde está a solidariedade?
Casado, com um filho de dois
anos, Sandro está magoado com o
futebol. "Sabia que era um mundo
complicado mas nunca pensei 
que houvesse tanta falta de 
solidariedade. Na altura, 
apenas fui ajudado pelo Bosingwa
e pelo SJPF. E não era 
sindicalizado. Se não fosse o SJPF
e o Bosingwa a adiantarem-me
dinheiro, não tinha para comer
nem para pagar a renda, não
saberia o que fazer à minha vida",
explica.
Também os clubes, à excepção do
CAC, por onde Sandro passou não
se importaram muito com o 
ex-atleta. "Até hoje, Os Minhocas nunca
me pagaram o que me devem (cerca de
10 mil euros). Aliás, prefiro nem pensar
nisso, são só más recordações. Do
Boavista nunca me ligaram, do
Belenenses, idem aspas. O único clube
que me ligou foi o CAC da Pontinha.
Também a FPF e a Liga nunca disseram
nem uma palavra".
Apesar desse ressentimento não esquece
o futebol. "Continuo a dar-me com a

malta do futebol. Com o Bosingwa, o
Diogo Valente, o Nélson, o Vítor
Borges, o Hélder Calvino, entre outros".
Adormecido, mas não 
esquecido está o desejo de treinar.
"Gostava de ter uma escola de 
futebol, de treinar miúdos", revela. 
Até esse dia, trabalha afincadamente no
Holmes Place. Com os olhos postos 
nos Jogos Paralímpicos de 2012. 
"Quero e vou ser campeão olímpico"
afirma sem hesitar. 
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Entrevista

Em que clube fez o seu primeiro 
contrato profissional e quanto ganhava?
Foi no Gil Vicente e ganhava 75 contos
[ 375 euros] mensais.

O momento mais feliz e o mais
triste da sua carreira?
O mais feliz foi quando fui internacional
por Portugal nas selecções B, sub-21 e
sub-20. Quanto ao mais triste foi estar
em campo na trágica morte de Miklos
Fehér e as lesões frequentes quando
representava o Benfica que me
atrasaram muito a carreira. 

Treinador que mais o marcou?
Aprendi com todos e com quase todos
eles criei amizade.

Teve ou tem algum ídolo?
Sempre admirei João Vieira Pinto.

Os ex-jogadores devem ocupar 

lugares de destaque no dirigis-

mo desportivo?
Penso que sim. Foram jogadores, 
conhecem o interior da modalidade 
e sabem quais os problemas dos 
futebolistas. De uma certa 
maneira tenho a certeza de 
que seriam muito mais competentes 
do que muitos dirigentes que 
andam no futebol e que não percebem
nada do assunto.  

É a favor ou contra a 
existência de empresários?
Sou a favor. Aliás, tive quase sempre
empresário. 

Concorda com a criação de um
Fundo de Pensões para os
jogadores?
Em absoluto. Já é altura de se tomar
uma posição sobre esse assunto.

Existe "fair-play" no futebol?
Depende. Acima de tudo há respeito 
pelo adversário e isso é que é o mais 
importante.

Está satisfeito com o trabalho
do Sindicato dos Jogadores?
Tem tido um comportamento exemplar,
sempre ao lado dos jogadores. No meu
caso, não tenho qualquer tipo de 
queixa a apontar. Acho que nós,
jogadores, só temos de agradecer pelo
seu bom trabalho.

Já alguma vez recorreu ao
Sindicato?
Sim, para esclarecer dúvidas e para
resolver algumas situações como, por
exemplo, a decorrente do caso Mateus.
Por outro lado, quando estava no Gil
Vicente também tive colegas não 
sindicalizados que me pediam a opinião
sobre as vantagens ou não de ser 
sindicalizado e sempre os aconselhei a
juntarem-se ao Sindicato.  

Se pudesse o que mudava no
futebol português?
Tentava atrair mais pessoas para os 
estádios - talvez baixando o preço dos
bilhetes - e procurava soluções para
erradicar de vez a violência no futebol.

"Há muitos dirigentes que não
percebem nada de futebol"

Chegado esta época ao Vitória de Guimarães, Carlitos tem sido uma das 
apostas do treinador Manuel Cajuda. Aos 30 anos de idade continua a fazer da 
velocidade a sua imagem de marca. Não esconde a sua admiração por João Vieira
Pinto e considera a morte de Miklos Fehér (em 2004, em pleno relvado do Estádio 
D. Afonso Henriques) o momento mais triste da sua carreira. 

Carlitos (Vitória de Guimarães)
Idade - 30 anos (06/03/1977)

Naturalidade - Barcelos

Clubes - Gil Vicente, Sporting de
Braga, Estrela da Amadora, Benfica,
Poli Ejido (Espanha), Belenenses e
Vitória de Guimarães
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O que diz a lei

Não há muito tempo, tivemos 
oportunidade, neste espaço, de 
informar os associados das condições e
pressupostos em que poderiam mudar
de estatuto, a saber, passar de atleta
profissional a amador e de amador a
profissional. Ora, as regras relativas à
amadorização e profissionalização foram
alteradas pelo que cumpre dá-las a 
conhecer aos atletas. Em 3 de Julho de
2007, entraram em vigor as alterações ao
Regulamento do Estatuto, da Inscrição e
Transferência de Jogadores da Federação
Portuguesa de Futebol.

I.  Profissional-Amador
O atleta profissional que pretenda 
inscrever-se por um clube como amador
pode fazê-lo em qualquer altura 
respeitando as regras relativas a prazos
de inscrições e transferências.

II. Amador-Profissional
O jogador que sempre foi amador pode
profissionalizar-se, também em qualquer
altura, acauteladas que sejam as regras
relativas a prazos de inscrição e 
transferências, bem como, as relativas à
compensação pela formação.

III.  Profissional - Amador -
Profissional
Mais problemáticos vinham sendo os
casos em que o jogador profissional 
passava a amador e pretendia 
readquirir o estatuto de profissional.
A anterior regulamentação, alvo de
diversas polémicas, impunha ao jogador
profissional que adquirisse o estatuto de
amador a permanência nessa classe por
uma época inteira, podendo após este
período readquirir o estatuto de jogador
profissional.

O regime neste momento é outro.
Assim, nos termos do disposto no 
artigo 3º do Regulamento do Estatuto, da
Inscrição e Transferência de Jogadores, o
jogador profissional que passar a
amador e quiser readquirir o estatuto de
profissional pode fazê-lo a todo o tempo.
Mas se a mudança se operar nos 30
meses seguintes à amadorização o
clube que inscrever o jogador como 
profissional terá de pagar ao clube onde
o jogador esteve como amador uma
compensação de formação.
Tal compensação é calculada nos 
termos do artigo 12.º do Regulamento
em análise, determinada da seguinte
forma:

Compensação= (rendimento anual
bruto) x (coeficiente variável conforme 
a idade)

Passados que sejam os 30 meses, o
jogador pode profissionalizar-se sem que
haja lugar a qualquer compensação de
formação.
Ora, sendo certo que a norma não
impede o atleta em absoluto, como 
antes acontecia, de aceitar um contrato
profissional, apenas condiciona a
mudança de estatuto ao pagamento de
uma compensação, neste particular, o
Regulamento não pode merecer a nossa
total concordância.

Em primeiro lugar, e pondo de parte
considerações sobre a conformação
desta norma do regulamento com a Lei,
não vislumbramos a razão de ser, nestes
casos, de uma compensação pela 
formação. Um jogador que já foi 
profissional e que retoma o estatuto de
amador com 23, 24, ou 25 anos, vai 
receber alguma formação efectiva?

Em segundo lugar, o cálculo da 
compensação não é simples. Ou seja,
jogador e o clube que o queira contratar
como profissional nunca sabem ao certo
o valor da referida compensação, desen-
corajando à partida a assinatura de con-
trato profissional no período dos 30
meses.   
Em terceiro lugar, do ponto de vista

dos clubes de categorias inferiores é
obvia a vantagem na captação de
jogadores amadores. Na verdade, 
acrescenta-se aos motivos habituais, 
vantagens fiscais e outros, mais um - o
jogador amador pode, terminado o 
compromisso, render uma 
compensação pela formação. 

Importa referir que, na maioria dos
casos, o jogador profissional que muda
para o estatuto de amador o faz porque
não conseguiu um contrato de trabalho e
espera, assim que possível, voltar a jogar
como profissional. 

Esperávamos que o novo regulamento
viesse ao encontro dessa ideia, facilitar o
emprego. Não é isso que constatamos. O
jogador dificilmente assinará contrato
dentro do prazo dos 30 meses.

Em conclusão e do que temos visto dos
seus reflexos práticos, podemos dizer
que o recém aprovado Regulamento, no
que toca à mudança de estatuto, 
constitui um sério tributo à máxima de
que é preciso que algo mude para que
tudo fique na mesma. 

Nota: No próximo número da revista
voltaremos a este tema

Cristina França
Gabinete Jurídico do SJPF

Profissional-amador-profissional
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Nos últimos meses, vários processos
judiciais patrocinados pelo Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol 
conheceram as respectivas decisões,
sendo que em todas elas os nossos 
associados viram a sua razão ser 
reconhecida através de sentenças
favoráveis dos tribunais competentes.

Assim, foram os seguintes Clubes ou
SAD condenados nos processos 
interpostos pelos jogadores que em
seguida se enunciam:

Contencioso

- Estoril-Praia, Futebol SAD:
Miguel Vargas;
Bernardo Vasconcelos;
André Abel;
João Manuel Dinis;

- Portimonense Sporting Clube:
Mário Heitor Brandão de Andrade;
Welington Silva;
Rui Emanuel Ribeiro Araújo;

- Associação Naval 1.º de Maio:
Rui Miguel Melo Rodrigues;
Leonardo Guerra;
- Leixões Sport Club, Futebol SAD:
Ronaldo Félix;

- Sport Clube Dragões Sandinenses:
Ricardo Jorge da Silva Pereira;

- Imortal Desportivo Clube:
Jorge Miguel Ferreira Santos;

- Juventude Sport Clube:
Luís Coxola;

- Clube União Micaelense:
Duarte Constantino;
Alessandro Spencer;
Nélson Afonseca;
Ankyofna Encada

- Associação Desportiva Pontassolense:
Ricardo Vinhais Pereira

Informamos, ainda, que os nossos 
associados Tomas Tomic e Pedro Martins
Figueiredo patrocinados pelo Sindicato em
processos judiciais emergentes de acidente
de trabalho, conheceram as respectivas
sentenças, tendo sido também elas
favoráveis aos atletas.

Processos judiciais 
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O SJPF e Dady esclareceram toda a 
situação em conferência de imprensa 

realizada na sede do Sindicato

40

Direitos

O avançado do Belenenses transferiu-se
no mês de Agosto para o Osasuna, de
Espanha. Um processo algo conturbado.
Antes de saber-se o futuro clube de
Dady, e algumas horas após uma
reunião realizada no Hotel Vila Galé
Ópera, em Lisboa, entre o jogador e os
presidentes do SJPF e do Belenenses, 
os responsáveis do clube do Restelo 
vieram a terreiro afirmar de que o
jogador estava a ser "alvo de uma 
tentativa de aquisição hostil" e acusaram
o SJPF de ser uma "empresa de 
transferências de futebolistas".
Afirmações inacreditáveis que obrigaram
Dady e Joaquim Evangelista a 
promoveram uma conferência de
imprensa com o intuito de tudo ficar
esclarecido. "Tenho grande admiração
pelos adeptos do Belenenses e é por eles
que estou a falar", afirmou Dady 
explicando de seguida os seus motivos:
"Tenho uma proposta concreta, a qual é
boa para mim financeiramente. Vou dar
um encaixe ao clube de 3, 5 milhões.
Queria que isto se resolvesse na
amizade, no respeito, pois a cláusula é
de 3,5 milhões". Dady adiantou depois
que iria depositar na Liga o valor da
cláusula, caso o Belenenses 

mantivesse a sua irrredutibilidade, e
seguiria a sua vida.

Antes das palavras de Dady, o 
presidente do SJPF, depois de ter 
considerado  "inaceitáveis a qualquer
título as afirmações proferidas" contra 
a sua pessoa e a instituição que 
representa, explicou então que a 
intervenção do Sindicato foi uma 
consequência da solicitação do jogador
porque "havia divergências em relação à
cláusula 15.ª do contrato [o SJPF não
teve qualquer intervenção na elaboração
do contrato]". Segundo esta, "as partes
[Belenenses e Dady] acordaram em 
estipular uma cláusula penal de
3.500.000,00 euros, da responsabilidade
do segundo contraente e a favor da
primeira contraente, a qual será devida
se o segundo contraente rescindir 
unilateralmente e sem justa causa o 
contrato de trabalho desportivo ora 
outorgado para as épocas 2005/06,
2006/07 e 2007/08 [...], se no período 
de vigência deste contrato assinar 
contrato com terceiro clube ou
sociedade desportiva".
"Havia uma leitura jurídica que 
prejudicava o jogador", esclareceu
Evangelista, referindo ainda que o 
presidente do Belenenses não queria 3,5
milhões de euros, mas sim cinco milhões
de euros para deixar sair o jogador. O
presidente do SJPF lembrou ainda que

"quando o Dady saiu do Estoril para o
Belenenses [a custo zero] foi o sindicato
que tratou de tudo e na altura não 
consideraram o presidente do Sindicato
um empresário". 
Horas depois desta conferência de
imprensa, Belenenses e Osasuna (onde
joga Hugo Viana por empréstimo do
Valência) chegaram a acordo para a
transferência do jogador pelo valor de
3,5 milhões de euros, mais 10 por cento
de uma futura transferência. O avançado
assinou por quatro épocas. 
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Prémios FIFPro

Cristiano Ronaldo (Manchester United),
Deco (Barcelona) e Ricardo Carvalho
(Chelsea) constam da lista de 55
jogadores nomeados para a terceira
edição dos prémios FIFPro. O "onze
ideal" e o Melhor Jogador do Ano, 
relativos a 2006/07, serão conhecidos a 5
de Outubro.
Para Ronaldinho, vencedor do prémio
de Melhor Jogador do Ano em 2005 e
em 2006, este galardão é único: "O
mundo do futebol tem muitos prémios,
mas ser escolhido pelos nossos próprios
colegas é aquilo a que realmente dou
mais valor. Eles sabem o que é preciso
para chegar ao topo, compreendem o
jogo e se acham que alguém é o melhor
e que merece este prémio, isso dá uma
grande satisfação", afirmou.
A votação (que decorreu nos meses de
Julho e Agosto) contou com a 
participação dos mais de 55 mil 
futebolistas profissionais das mais 
variadas ligas nacionais de todo o
mundo. 

Para o efeito, cada jogador escolheu um
guarda-redes, quatro defesas, três
médios e três avançados. A maioria dos
agora 55 nomeados jogou na última
época nos campeonatos de Itália (15
atletas), Espanha (17) e Inglaterra (20).
Sem surpresa, a equipa actual detentora
da Liga dos Campeões, o AC Milan, 
lidera a lista de nomeações com nove,
seguida do Manchester United, com
oito, do Barcelona, Chelsea
e Real Madrid, todos com
sete, do Valência,
Liverpool, Inter, AS Roma
e Bayern de Munique, com
duas, e da Juventus,
Fiorentina, Sevilha,
Villareal, Arsenal, West
Ham, Tottenham, Lyon e
do Boca Juniors, com um
jogador cada. 
Em termos de 
nacionalidade, a Itália
destaca-se pela presença de
11 futebolistas. 

Segue-se a Inglaterra, com nove, o
Brasil, com sete, a Espanha, com seis, a
Argentina, com quatro, e a Holanda,
França e Portugal, com três. Na lista
existem ainda jogadores da Bulgária, da
Alemanha, da Roménia, 
da Sérvia, da República Checa, da
Suécia, do Gana, da Costa do 
Marfim e dos Camarões, todos 
com um jogador cada. 

Três portugueses
entre os 55 nomeados

Nuno Gomes, Silas, Petit, Hugo, Hugo Leal e Nélson já exerceram o seu voto
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Com 39 golos durante a fase regular,
Ricardinho, futsalista do Benfica, foi o
quinto melhor marcador europeu na
época de 2006/07. O atleta "encarnado"
obteve 78 pontos, pois o campeonato
português considerado pelo Futsal
Planet - entidade que atribui a Bota de
Ouro - com um coeficiente de 2. 
O vencedor da quinta edição deste
prémio foi, pela terceira vez em cinco
anos, o futsalista Gyulambaryan que
marcou 129 golos no campeonato da
Arménia. Na lista aparecem ainda mais
alguns jogadores que actuam ou 
actuaram em Portugal. Assim, Cardinal,
do Alpendorada, foi sétimo, com 35

golos e 70 pontos, Mide, do Freixieiro,
foi 13.º, com 32 golos e 64 pontos,
André Lima, do Benfica, foi 23.º, 
com 30 golos e 60 pontos e Nino, do 
Sporting de Pombal, foi 26.º, com 
29 golos e 58 pontos. 
A Bota de Ouro é atribuída pelo "site"
Futsal Planet e distingue os melhores
goleadores de todos os campeonatos
nacionais da Europa de futsal. A 
classificação obedece a critérios 
semelhantes à Bota de Ouro do 
futebol. Ou seja, o número de golos
marcados nas fases regulares é 
multiplicado pelo coeficiente do 
respectivo campeonato.

Num Pavilhão Municipal da Mealhada
com as bancadas lotadas, os encarnados
bateram o Sporting de Braga por 8-3 e
conquistaram a terceira supertaça de 
futsal do seu historial. Um triunfo justo
já que o Benfica (actual campeão
nacional e detentor da Taça de Portugal)
foi sempre mais forte do que o Sporting
de Braga (finalista vencido da Taça de
Portugal e que este ano foi des
promovido à II Divisão). 
Ao intervalo, os benfiquistas já venciam
por 2-1. Na etapa complementar, a
equipa de Lisboa reforçou a sua 
superioridade e ganhou a final por 8-3.
Pedro Costa (2), Arnaldo Pereira (1),
Ricardinho (2), Gonçalo Alves (2) e
Fabrício (autogolo) marcaram para o
Benfica, enquanto Coroas (2) e Bruno

António (1) apontaram os golos da 
formação bracarense. Com este triunfo,
o Benfica passou a ser a equipa 
portuguesa com mais Supertaças, três,
seguido do Sporting, que conta com
duas no seu palmarés. 

Ao bater na final o Kairat Almaty,
do Cazaquistão, por 4-2 a equipa
leonina ganhou a II edição da Taça
das Nações de futsal, disputada na
localidade do Fundão.
Café, internacional brasileiro que
esta época ingressou no Sporting,
esteve em destaque ao apontar dois
golos. Este registo permitiu-lhe ser o
melhor marcador da competição
com sete golos. Além de Café, 
também Deo e Davi receberam
prémios individuais. O primeiro
sagrou-se o MPV (jogador mais
valioso) da final, enquanto o 
segundo arrecadou o título de melhor
jogador da Taça das Nações.
Para chegar ao jogo decisivo, o
Sporting bateu o ASV Pescadola
Machida (Japão) por 6-1, o Fundão,
também por 6-1, e o Action 21
Charleroi (Bélgica) por 2-1.

Classificação:

1.º   Sporting

2.º   Kairat Almaty (Cazaquistão)

3.º   Playas de Castellon (Espanha)

4.º   Action 21 Charleroi (Bélgica)

5.º   Benfica 

6.º   AD Fundão

7.º   Pescadola Manchida (Japão)

Futsal

Sporting
vence Taça
das Nações

Ricardinho em 5.º lugar
na Bota de Ouro

Benfica ganha
Supertaça
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Notícias

António Puerta, internacional espanhol que alinhava no Sevilha, morreu
no passado dia 28 de Agosto, no Hospital Virgen del Rocio. O futebolista
de 22 anos de idade sofreu uma paragem cardíaca a 25 de Agosto durante
o encontro com o Getafe. Embora tenha acabado por recuperar a con-
sciência ainda no relvado, posteriormente - no balneário e já no hospital -,
voltou a desfalecer por mais cinco vezes, o que lhe provocou graves danos
cerebrais. Depois das mortes prematuras de Pavão, Marc-Vivien Foé,
Miklos Féher, Bruno Baião, João Martins e Hugo Cunha, entre outros, a
morte súbita voltou a assombrar o futebol.

O internacional português e defesa-central do Wolfsburg sofreu uma 
rotura nos ligamentos cruzados do joelho direito no jogo com o Wurzburg
(encontro referente à primeira eliminatória da Taça da Alemanha e que 
terminou com a vitória do Wolfsburg por 4-0). 
Ricardo Costa, 26 anos, ingressou esta época no clube germânico e desde
logo agarrou a titularidade. 

O brasileiro que alinha no AC Milan foi eleito o melhor jogador e o melhor
avançado da Liga dos Campeões da época passada. Nas restantes 
categorias, o clube transalpino, vencedor da última edição da Liga dos
Campeões, viu ainda Paolo Maldini ser eleito o melhor defesa e Clarence
Seedorf o melhor médio. O AC Milan só não ganhou o prémio 
relativo ao de melhor guarda-redes. Petr Cech, do Chelsea, arrecadou o
galardão referente ao de Guarda-redes do Ano. 

O presidente do SJPF esteve presente em mais uma sessão da Câmara de
Resolução de Litígios (DRC) da FIFA, em Zurique, Suíça. Além de uma
reunião normal de trabalho, Joaquim Evangelista e os restantes membros
da DRC participaram num seminário cujo principal objectivo foi o de 
apreciar o actual Regulamento Internacional de Transferências. Nesta 
discussão o caso Webster mereceu especial destaque. 
Recorde-se que a Câmara de Resolução de Litígios é constituído por 
20 juristas, sendo metade dos quais indicados pela FIFA e os restantes 
pela FIFPro. 

Joaquim Evangelista
na FIFA

Tragédia 
no futebol espanhol

Ricardo Costa 
pára seis meses

Kaká, 
o rei da Champions
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A Selecção Nacional de sub-21 iniciou com o pé direito a 
fase de qualificação para o Euro 2009 da categoria ao 
derrotar as selecções da República da Irlanda e de
Montenegro, respectivamente. 
No primeiro jogo, disputado no Estádio Turners Cross, em
Cork, Portugal bateu a República da Irlanda por 0-2. A
Selecção Nacional foi sempre mais forte e consistente do que o
seu adversário. Marcou dois golos (Paulo Machado, aos 3 
minutos, e Miguel Veloso, 53') mas podia ter facturado muitos
mais tal o número de oportunidades desperdiçadas. Uma bela
vitória na estreia de Rui Caçador, o novo 
seleccionador nacional de sub-21. 
Dias depois, Portugal voltou a brilhar ao derrotar Montenegro
por 4-0. A formação lusa inaugurou o marcador aos 18 
minutos por João Moreira. Mesmo rodeado por três 
adversários, o avançado do Nacional da Madeira conseguiu 
inaugurar o marcador no Estádio Jorge Sampaio, em Vila Nova
de Gaia. Este golo veio premiar a boa exibição da equipa por-
tuguesa. Sempre dono do jogo, Portugal dilatou a vantagem na
segunda parte com mais três golos. Nuno Coelho, aos 58 minu-
tos, e Manuel Fernandes, aos 66 e aos 88 minutos, deram cor
ao resultado final. 
Com esta vitória por 4-0, Portugal lidera o Grupo 3 da fase de
qualificação para o Euro 2009. O próximo desafio dos pupilos

orientados por Rui Caçador é a 12 de Outubro (na condição de
visitante) ante a Bulgária. 

Classificação:

1.º Portugal, 6 pontos (dois jogos) 

2.º Inglaterra, 6 pontos (dois jogos) 

3.º Montenegro, 3 pontos (dois jogos) 

4.º Rep. da Irlanda, 0 pontos (um jogo) 

5.º Bulgária, 0 pontos (dois jogos) 
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Notícias

Selecção de sub-21
entra a ganhar
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Notícias

O antigo guarda-redes internacional português, que alinhou no FC Porto e
no Sporting, faleceu no passado dia 29 de Setembro, no Hospital de 
Águeda, vítima de problemas pulmonares. Frederico Barrigana, que ficou
conhecido como o "Mãos de Ferro", nasceu em Alcochete a 28 de Abril 
de 1922 e começou a sua carreira no Onze Unidos do Montijo.
Posteriormente, transferiu-se para o Sporting (onde esteve apenas uma
época) e, em 1943, ingressou no FC Porto, onde alinhou durante 12 
temporadas. Tornou-se numa das grandes figuras do clube portista 
(apenas foi ultrapassado por Vítor Baía como o guarda-redes portista com
mais jogos disputados no campeonato). Alinhou ainda três épocas no
Salgueiros. Em Paranhos iniciou a carreira de treinador. Orientou ainda o
Chaves e o Académico de Viseu. Em 1948 
estreou-se na selecção portuguesa (12 internacionalizações).

Morreu
Alfredo Murça

António Jorge Soares
visitou SJPF

O adeus de Barrigana, o "Mãos de Ferro"

O antigo internacional português, bicampeão de futebol pelo FC Porto em
1977/78 e 1978/79 e vencedor de uma Taça de Portugal, faleceu no
passado dia 24 de Agosto, aos 59 anos, vítima de doença prolongada. 
Nascido a 17 de Janeiro de 1948, na Costa da Caparica, Alfredo Murça
foi cinco vezes internacional A. Notabilizou-se no FC Porto ao lado de 
atletas como Oliveira, Octávio, Fernando Gomes, Gabriel, Cubillas e Duda
e estreou-se com a camisola das quinas, a 10 de Dezembro de 1969,
frente à Inglaterra (0-1), quando ainda jogava pelo Belenenses. 

O investigador brasileiro, que irá realizar um pós-doutoramento na
Universidade do Porto sob a supervisão do professor Jorge Olímpio
Bento, reuniu-se com o presidente do SJPF para ficar a conhecer a 
realidade do jogador no futebol português. 
Doutorado em Educação Física e professor universitário, António Jorge
Soares é autor de vários trabalhos de investigação relacionados com estu-
dos culturais e pedagógicos ao nível do ensino e do desporto, 
principalmente futebol. No seu currículo conta ainda com a autoria e 
co-autoria de vários livros como "A invenção do país do futebol: Mídia,
Raça e Idolatria" e o "Futebol, Malandragem e Identidade". 

Emílio Peixe na FPF
O até agora treinador do V Estágio do Jogador (acção desenvolvida pelo
SJPF para atletas desempregados entre os meses de Julho e Agosto) é um
dos novos técnicos nacionais da Federação Portuguesa de Futebol. O 
antigo jogador do Sporting, FC Porto e Benfica, entre outros, e actual
vogal da direcção do SJPF terá o cargo de treinador nacional dos sub-15
(juntamente com João Santos), dos sub-17 (com Ilídio Vale) e dos sub-19
(com Ilídio Vale e António Violante). Todos estes escalões da formação
terão Agostinho Oliveira como seleccionador nacional. A Emílio Peixe, o
SJPF deseja o maior sucesso profissional e agradece o seu contributo
como treinador nos dois últimos estágios do jogador. 

' 
A
S
F

' 
A
S
F

' 
A
S
F






