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EDITORIAL

O SJPF tem vindo, ano após ano, a tomar posição
inequívoca contra as graves situações de incumprimento
salarial em diversos clubes/SAD, alertando para as
consequências que, em várias vertentes, daí resultam.
Na verdade, e em primeiro lugar, está em causa o direito
ao salário - suporte económico do  trabalhador e da sua
família - constitucionalmente consagrado.
Releva, por outro lado, o respeito integral pela verdade
desportiva posto em causa quando uns cumprem e
outros não tirando os últimos vantagens ilegítimas do
incumprimento.
Quanto ao primeiro aspecto, além da privação do salário,
em si mesma jurídica e eticamente reprovável, acresce a
ofensa à dignidade do trabalhador, quer em termos
estritamente profissionais, quer, sobretudo, no que toca à
sua dignidade e independência sob a óptica sócio-
familiar.
Tanto assim é o contrato de trabalho desportivo que por
natureza é um contrato sinalagmático, com direito e
deveres recíprocos, pode, na prática, ilustrar com inteira
propriedade o conceito de "pacto leonino".
Com efeito, o jogador tem o dever de trabalhar e fá-lo
com empenho e profissionalismo mas não lhe é conferido
o direito à correspondente retribuição.
Acresce que esta situação deixou de ser vista como um
episódio esporádico, conjuntural, para se tornar
permanente, estrutural.
Isto deve-se, não a uma atitude negligente, mas ao
autêntico despudor e má-fé com que a entidade patronal
se torna insensível às nefastas consequências que o seu
comportamento acarreta para a parte mais frágil da
relação laboral.
Esta atitude pese embora não possa ser qualificada a de
crime em sentido técnico jurídico não deixa de configurar
no plano ético, um "acto criminoso" com a agravante de,
em muitos casos, se tratar de "crime continuado".
Na vertente desportiva não cumprir implica, como se
disse, tirar proveito.

Na verdade, uma competição onde impera a
concorrência desleal está intrinsecamente ferida de
credibilidade porque põe em causa os princípios da
igualdade de participação e da verdade desportiva.
Neste contexto, legítimo será perguntar de quem é a
responsabilidade por tão gravoso problema.
Ora, e salvo o devido respeito, julga-se que a
responsabilidade terá que ser, embora em níveis
diferentes, partilhada.
Desde logo e em primeiro lugar, pelos dirigentes dos
clubes/SAD que apresentam orçamentos que à partida
sabem que não poderão cumprir sabendo também que,
apesar disso, gozam de plena impunidade.
Diz o povo com razão que "quem não tem dinheiro não
tem vícios" pelo que é inadmissível uma gestão
meramente pessoal e desportiva não assente em
critérios financeiros e de gestão o que implica,
necessariamente, o incumprimento integral das
obrigações emergentes do contrato de trabalho.
Concomitantemente, à Liga Portuguesa de Futebol
Profissional, a quem cabe o licenciamento e a fiscalização
da participação dos clubes/SAD  nas competições
profissionais e à Federação Portuguesa de Futebol, órgão
máximo do futebol português, são imputáveis também
responsabilidades porque, apesar da gravidade do
assunto, têm preferido optar pelo silêncio em vez de
implementar soluções adequadas.
Trata-se, obviamente, de "culpa por omissão" mas que
nem por isso pode deixar de ser invocada.
Em suma, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol veste a camisola dos jogadores, camisola que é
também a do próprio futebol pelo que todas as entidades
deverão, de uma vez por todas, envergar a mesma
camisola e não um equipamento diferente.

Joaquim Evangelista
Presidente da DIrecção
jevangelista@sjpf.pt
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EDITORIAL

Salário em atraso...
Maior vergonha do
futebol português



Eurico Monteiro Gomes nasceu a 29 de
Setembro de 1955 em Santa Marta de
Penaguião. Ainda muito novo, deixou
Trás-os-Montes e veio com os pais para
Lisboa. Na Póvoa de Santo Adrião,
Eurico continuou a estudar mas aos 10
anos, contra a vontade dos pais, quis
parar os estudos para ajudar nas
despesas da casa e arranjou emprego
numa oficina de automóveis. Lavava as
peças dos carros e varria a oficina.
Tinha jeito para a mecânica e aos 14
anos, tornou-se aprendiz e passou a
ganhar 2500 escudos por mês, que
entregava religiosamente aos pais.
Após o trabalho na oficina jogava
futebol no Várzea, clube ali da zona.
Um dia, foi observado por Mário
Coluna que o convidou para ser
jogador do Benfica. Apesar de ser
portista, tal como toda a sua família,
Eurico ficou feliz com a oportunidade.
Porém, a direcção do Benfica propôs-
lhe um ordenado de 500 escudos e
Eurico recusou pois ganhava cinco
vezes mais na oficina. De graça, foi
jogar para o Odivelas FC. 
Mas estava traçado que o seu destino
passaria pelo clube da Luz. Após uma
época no Odivelas, o Benfica voltou à
carga e contratou-o. Eurico foi ganhar
quatro contos por mês. 
Ainda com idade de juvenil foi
promovido a júnior. Nessa altura
alinhava a médio. Um dia, a equipa

precisou de um defesa central e como
Eurico era alto e possuía um excelente
tempo de salto foi ele o eleito. Pouco
tempo depois, já treinava com a equipa
principal do Benfica. Mário Wilson
lançou-o em Guimarães, contra o
Vitória. 
Em 1976/77 assinou novo contrato,
válido por dois anos, a troco de 50
contos mensais. Seguiram-se três
épocas sob o comando de John
Mortimore. Na primeira, tudo correu
bem. Fez dupla com Carlos Alhinho e
sagrou-se campeão nacional. Na
segunda, brilhou ao lado de Humberto
Coelho. Na terceira, teve dificuldades

em destronar a parceria Humberto
Coelho/Carlos Alhinho.
O seu contrato com o Benfica estava a
acabar e nenhum dirigente lhe dizia o
que quer que fosse. Devido a tal
silêncio aceitou falar com emissários de
João Rocha. O Sporting oferecia-lhe
100 contos/mês. Eurico disse que sim e,
apesar do Benfica ter ainda tentado uma
renegociação, rumou a Alvalade.
Deixou o Benfica com dois
campeonatos nacionais no seu
currículo.

Sporting e FC Porto.

Representou o Sporting durante três
temporadas. De verde e branco
conquistou dois campeonatos nacionais,
uma Taça de Portugal e uma Supertaça. 
Seduzido por José Maria Pedroto partiu,
tal como Augusto Inácio, para o FC
Porto. Voltou a sagrar-se campeão
nacional por mais duas vezes (além de
mais uma Taça de Portugal e duas
Supertaças. 
Brilhou tanto na final das Taças das
Taças, frente à Juventus, e no Europeu
de França, em 1984, que o jornal
italiano "La Republica" considerou
Eurico, o melhor defesa central da
Europa.
Não muitos meses depois, em Agosto
de 1985, no Estádio das Antas, Eurico
partiu uma perna após um choque com
o benfiquista Nunes. A partir daí, a sua
carreira nunca mais atingiu o mesmo
nível. Em 1987, ingressou no Vitória de
Setúbal, clube onde terminaria a sua
carreira, na temporada de 1988/89. Na
Selecção Nacional contou 38
internacionalizações e um golo.
Actualmente, Eurico é treinador de
futebol. Até à data, já orientou cerca de
uma dezena de clubes em Portugal e
trabalhou em diversos países, como
Argélia e Marrocos, entre outros. 
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VELHAS GLÓRIAS

Defesa central de
grande categoria,
Eurico Gomes
conseguiu o feito
inédito de sagrar-se
campeão nacional por
Benfica, Sporting e FC
Porto.

Eurico foi duas vezes campeão pelo Benfica

EURICO





6

CAMPEÕES

Ao derrotar no Estádio do Dragão, no
passado dia 5 de Abril, o Estrela da
Amadora por 6-0 (a maior goleada do
campeonato na presente temporada),
o FC Porto conquistou o título de
campeão nacional da época de
2007/08.
A equipa portista venceu o ceptro - o
seu segundo "tri" nos últimos 14 anos -
a cinco jornadas do final do
campeonato. Desde a época de 1972-
73, quando o Benfica garantiu o título
a sete jornadas do termo da prova,
que o campeão não era definido tão
cedo.
Lucho González, Tarik Sektioui,
Ricardo Quaresma, Maurício (auto-

golo), Bruno Alves e Lisandro López
foram os autores da meia dúzia de
golos com que o FC Porto brindou a
formação da Amadora.
O jogo do 23.º título e o mais precoce -
ainda que a Liga Portuguesa de
Futebol Profissional ainda possa retirar
pontos ao clube no âmbito do
processo Apito Dourado - de campeão
nacional da história do FC Porto
confirmou o argentino Lisandro López
como o provável máximo goleador da
Liga. Além do melhor marcador da
liga, o FC Porto tem ainda o melhor
ataque e a melhor defesa da
competição.
Do actual plantel azul e branco, são 11

os jogadores que, em rigor, são
tricampeões. Helton, Bosingwa, Bruno
Alves, Cech, Paulo Assunção, Raúl
Meireles, Lucho González, Hélder
Postiga, Lisandro López, Ricardo
Quaresma e Adriano coleccionaram as
faixas de campeão das épocas
2005/06, 2006/07 e 2007/08. Ao
longo destas três temporadas foram
80 o número de futebolistas utilizados
pelos técnicos Co Adriaanse e
Jesualdo Ferreira.
A todos os que no FC Porto
contribuíram para a conquista de mais
este título, o Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol endereça os
parabéns.

FC Porto sagra-se tricampeão
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Para arrecadar o campeonato nacional
a cinco jornadas do final do mesmo, o
FC Porto realizou um registo notável.
Ou seja, nas primeiras 25 jornadas da
Bwin Liga, a formação portista
alcançou 20 vitórias, três empates
(Belenenses, Estrela da Amadora e
Boavista) e consentiu duas derrotas
(Nacional e Sporting).
Analisando o quadro de resultados, é
possível verificar que o FC Porto teve

uma verdadeira arrancada de dragão
rumo ao título com oito triunfos nos
primeiros oito jogos. Seguiram-se dois
empates (Belenenses e Estrela da
Amadora) e mais três vitórias. Depois,
surgiu a primeira derrota (frente ao
Nacional da Madeira por 1-0).
A equipa de Jesualdo Ferreira reagiu e
alcançou mais dois triunfos. De
seguida, nova derrota (agora frente ao
Sporting). Quaresma, Lisandro, Lucho

e companhia voltaram a arregaçar as
mangas e foram mais três jornadas
sempre a vencer. Na 21.ª jornada, o
Boavista ainda impôs um empate a
zero aos azuis e brancos mas a partir
daí mais ninguém os segurou: quatro
triunfos consecutivos que garantiram
o título de campeão nacional. Em
suma, uma caminhada segura e
recheada de pontos que rendeu o
tricampeonato.

1.ª - Sp. Braga-FC Porto       1-2
2.ª - FC Porto-Sporting        1-0
3.ª - U. Leiria-FC Porto      0-3
4.ª - FC Porto-Marítimo    1-0
5.ª - P. Ferreira-FC Porto     0-2

6.ª - FC Porto-Boavista       2-0
7.ª - Académica-FC Porto    0-1
8.ª - FC Porto-Leixões         3-0
9.ª - FC Porto-Belenenses   1-1
10.ª - E. Amadora-FC Porto 2-2

11.ª - FC Porto-V. Setúbal       2-0
12.ª - Benfica-FC Porto         0-1
13.ª - FC Porto-V. Guimarães 2-0
14.ª - Nacional-FC Porto      1-0
15.ª - FC Porto-Naval              1-0

16.ª - FC Porto-Sp. Braga       4-0
17.ª - Sporting-FC Porto        2-0
18.ª - FC Porto-U. Leiria        4-0
19.ª - Marítimo-FC Porto        0-3
20.ª - FC Porto-P. Ferreira      3-0

21.ª - Boavista-FC Porto            0-0
22.ª - FC Porto-Académica       1-0
23.ª - Leixões-FC Porto             1-2
24.ª - Belenenses-FC Porto      1-2
25.ª - FC Porto-E. Amadora       6-0

26.ª - V. Setúbal-FC Porto
27.ª - FC Porto-Benfica
28.ª - V. Guimarães-FC Porto
29.ª - FC Porto-Nacional
30.ª - Naval-FC Porto

Jornada/jogo/resultado

Caminhada irresistível
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CAMPEÕES

Lisandro Lopez

El Licha é figura incontornável na
cavalgada para o título. Isoladíssimo
na tabela dos melhores marcadores,
Lisandro López atingiu os 21 golos no
encontro com o Estrela da Amadora.
Desde a era Mário Jardel que o FC
Porto não tinha um goleador tão
profícuo. Mas a acção de Lisandro não
se limita aos golos. O argentino é um
verdadeiro atacante já que é o
primeiro da equipa a defender quando
a bola está na posse da formação
adversária.

Lucho González

Se Lisandro López é o matador,
Lucho González é o rei das
assistências para golo. Em campo, os
dois internacionais argentinos
dançam o tango. Não são raras as
vezes em que o El Comandante é
considerado o melhor jogador do
encontro. Tecnicamente muito
evoluído, Lucho corre durante os 90
minutos, raramente comete uma
falta, e geralmente tudo o que faz, faz
bem. O futebol de Lucho González é
sinónimo de classe.

Ricardo Quaresma

É considerado por muitos o melhor
jogador português a actuar na Bwin
Liga. Por vezes, passa grande parte dos
minutos alheado do jogo mas, num
ápice, resolve aparecer e deixa a sua
marca. Capaz de lances de puro génio,
Ricardo Quaresma é um jogador que
gosta de arriscar e desequilibrar.
Mesmo quando a finta não sai à
primeira, o extremo portista não desiste
e volta a tentar até que consiga os seus
intentos. E depois quando ninguém
espera lá vem uma trivela…

Bruno Alves

Pese embora a liderança de Pedro
Emanuel, a defesa portista vive muito à
custa do desempenho de Bruno Alves.
Não é por acaso que é o futebolista
mais utilizado por Jesualdo Ferreira.
Muitas vezes acusado de dureza
excessiva, Bruno Alves conseguiu numa
época tornar-se num defesa central de
classe internacional e sólido que nem
uma rocha. Com um poder de impulsão
invulgar, o dono da mítica camisola
número dois do FC Porto é o natural
sucessor de Jorge Costa.

Os quatro mosqueteiros
Até à conquista do tricampeonato, Jesualdo Ferreira utilizou 26 jogadores. Naturalmente que todos eles, uns mais outros
menos, contribuíram decisivamente para a vitória final. Porém, é justo realçar quatro futebolistas que ao longo da época
revelaram um rendimento desportivo ímpar. São eles, Lisandro López, Lucho González, Ricardo Quaresma e Bruno Alves.
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Mariano González também participou na goleada                                                                           Paulo Assunção, um dos esteios do FC Porto

Tarik Sektioui marcou um golo                                                                  Lisandro López, um quebra-cabeças para as defesas

A magia de Ricardo Quaresma                                                                                               A raça de José Bosingwa
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Após longas negociações com a SAD e
presidente do Boavista, o plantel
boavisteiro decidiu afastar o cenário
de greve devido a salários em atraso e
defrontou o Nacional da Madeira (jogo
que venceu por 1-0).
Os futebolistas "axadrezados" eram
credores dos meses de Fevereiro e
Março de 2008 e ainda de 60 por
cento relativos a Dezembro de 2007.
Após o pré-aviso de greve, os
dirigentes do Boavista pagaram um
mês e comprometeram-se a liquidar o
restante até 5 de Maio. O dinheiro do
primeiro mês foi disponibilizado por
administradores e directores do clube,
enquanto o restante valor, segundo os
responsáveis do Boavista, será pago
na sequência de um acordo
formalizado com uma empresa,
provável futura parceira do clube do
Bessa.
Para Joaquim Evangelista, a resolução
do problema foi "uma vitória dos
jogadores e da administração". O
presidente do SJPF destacou a "união
e espírito de grupo" do plantel em
todo este processo, "apesar da
discussão e pressões públicas" e
considerou que os jogadores do
Boavista tiveram um papel
fundamental na tentativa de resolver o
vasto problema dos salários em atraso
no futebol português.
"São um exemplo para a classe e
dirigentes, que deveriam reflectir
sobre este tema", acrescentou não
deixando de dizer que "se a montante
houvesse reflexão e exigência não se
colocaria os jogadores na situação

dramática de depender do salário".
Já a administração da SAD boavisteira
enalteceu a atitude do plantel.
"Conheço de perto o profissionalismo
e dignidade de todos. Jamais ousaria
por em dúvida atributos óbvios e que
não precisam ser sublinhados. Veja-se
o magnífico campeonato que estão a
fazer", afirmou Álvaro Braga Júnior,
presidente da SAD.
O dirigente disse também "entender
perfeitamente a missão do SJPF" e
subscreveu mesma preocupação
relativamente à erradicação dos
salários em atraso.

A inércia da Liga e da FPF.
Uma vez mais, o presidente do SJPF
lembrou o papel da Liga de Clubes e
da Federação Portuguesa de Futebol

em relação aos ordenados em atraso.
"Hermínio Loureiro tem
responsabilidades, não pode pensar
só na Taça da Liga, e Gilberto Madaíl
também tem de dar a cara, não pode
andar a falar só sobre o Euro. É mais
importante defender as competições
nacionais e os jogadores que lhes
garantem sucesso" defendeu.
Para Joaquim Evangelista, "a Liga não
pode fingir que não é nada com ela,
tem de obrigar os clubes de uma vez
por todas a salvaguardar o direito de
pagamento destes trabalhadores. Eu
não ouço os dirigentes queixarem-se
nem os demais agentes desportivos.
Só os jogadores é que são
confrontados com este problema. Isto
não acontece em mais nenhum país
europeu", acrescentou.

SALÁRIOS EM ATRASO

Greve desconvocada "in extremis"
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INCUMPRIMENTO

Cronologia e rostos
de uma crise
Credores de 60 por cento do salário
do mês de Dezembro de 2007 e ainda
dos meses de Fevereiro e Março de
2008, os jogadores do Boavista -
alguns deles a viverem um verdadeiro
drama humano -, apoiados pelo SJPF,
decidiram por unanimidade que estava
na hora de tomarem uma posição de
força e avançaram para um pré-aviso
de greve para o jogo com o Nacional,
caso os salários em atraso não fossem
regularizados.
Aliciados pelas promessas de Sérgio
Silva - um pseudo investidor que
prometeu, em seis anos, injectar 38,5
milhões de euros no Boavista - os
responsáveis do Boavista diziam, dia
após dia, com pompa e circunstância,
que os problemas estavam resolvidos
e que o dinheiro estava a chegar.
Dois dias antes do desafio Boavista-
Nacional e sem os problemas
financeiros regularizados, Joaquim
Evangelista deslocou-se ao Porto para
uma derradeira reunião com o plantel
do Boavista.
Depois de um encontro de seis horas
no estádio do Bessa, entre os capitães
da equipa, o SJPF e os dirigentes do
clube axadrezado ficou decidido que a
greve avançaria já que a direcção da
SAD não conseguiu dar aos jogadores

garantias de pagamento das verbas
em atraso. O plantel do Boavista ainda
prolongou o prazo até às 12 horas do
dia seguinte, sábado, para a SAD evitar
a greve.
Entretanto, ainda na sexta-feira, Sérgio
Silva foi levado por agentes da Polícia
Judiciária para ser interrogado, depois
de uma denúncia que partiu da própria
SAD, por tentativa de burla.
Por volta das 12h30 de sábado, Mário
Silva e Fary abandonaram o Estádio do
Bessa. Meia hora depois, o presidente
do SJPF garantiu a manutenção do
pré-aviso de greve. É convocada uma
reunião entre a direcção do SJPF e o
plantel axadrezado num hotel na zona
da Boavista.
Intensificam-se os contactos com a
administração do Boavista. Às 16h30,
Álvaro Braga Júnior, Tavares Rijo,
Adelina Trindade Guedes e Manuel
Barbosa chegam ao hotel onde os
jogadores estão reunidos com o SJPF.
Às 17h15, os administradores da SAD
deixam a reunião durante cerca de
quinze minutos para permitir que
jogadores e SJPF analisem a proposta
e tomem uma posição definitiva.
Pouco depois, em conferência de
imprensa, SJPF, jogadores e SAD
anunciam a desconvocação da greve.



12

Prémio Kia
Jogador do Mês

Cláudio Pitbull tem sido uma das grandes
figuras do Vitória de Setúbal e da presente Bwin
Liga. Com os seus golos e assistências tem
ajudado a sua equipa a realizar uma excelente
época. Para ajudar à festa foi recentemente
considerado o melhor jogador da Taça da Liga
(competição que o seu clube venceu).
Durante o mês de Março, Pitbull manteve o alto
rendimento que o tem caracterizado ao longo da
temporada. Por esse motivo, venceu o Prémio
KIA/Jogador do Mês, atribuído pelo Sindicato
dos Jogadores Profissionais de Futebol.
Nos quatro jogos que o Vitória de Setúbal
disputou em Março, o número 87 dos sadinos
apontou quatro golos e contribuiu

decisivamente para as três vitórias alcançadas
pelo emblema sadino. Devido a essa
performance, Cláudio Pitbull não deu hipóteses
à concorrência na luta pelo Prémio
KIA/Jogador do Mês e suplantou o
sportinguista João Moutinho e o boavisteiro
Jorge Ribeiro.
O quarto lugar foi para Lucho González, do FC
Porto, e o quinto para Sereno, do Vitória de
Guimarães. Seguiram-se mais dois
vimaranenses, Geromel e Desmarets, Mateus, do
Boavista, ficou no oitavo posto e Cardozo, do
Benfica, no nono. Por fim, Helton, do FC Porto,
completou a lista dos dez melhores jogadores da
Bwin Liga durante o mês de Março.

A protagonizar um campeonato
brilhante, o avançado do Vitória de
Setúbal foi eleito pelo SJPF o melhor
jogador da Bwin Liga durante o mês
de Março.

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Cláudio Pitbull (V. Setúbal) 

João Moutinho (Sporting) 

Jorge Ribeiro (Boavista) 

Lucho González (FC Porto) 

Sereno (V. Guimarães) 

Geromel (V. Guimarães) 

Desmarets (V. Guimarães) 

Mateus (Boavista) 

Cardozo (Benfica) 

Helton (FC Porto)

BWIN LIGA

Cláudio Pitbull
A fera

Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro
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Bilhete de identidade
Nome
CLÁUDIO MEJOLARO "PITBULL"
Data de nascimento
08/01/1982
Naturalidade Porto Alegre, Brasil 
Altura 1,73 m
Peso 75 kg
Posição Avançado

Estreia na I Liga
FC Porto 1, Sp. Braga, 3 (30 de
Janeiro de 2005)
Clubes Grémio (Brasil), Juventude
(Brasil), FC Porto, Al Ittihad (Arábia
Saudita), Santos (Brasil), Fluminense
(Brasil), Académica e V. Setúbal
Títulos Campeonato Gaúcho em
1999 e 2001; Taça do Brasil em 2001;
Taça da Liga de Portugal em 2007/08
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Prémio Holmes Place
Juventude

BWIN LIGA

Uma vez mais (a quarta na
presente época), o capitão do
Sporting venceu o Prémio Holmes
Place/Juventude, galardão que
distingue o melhor jogador jovem
da Bwin Liga.

Durante o mês de Março, João Moutinho
foi, como é hábito, titular nos quatro jogos
realizados pelo Sporting e apontou um golo
(frente ao Nacional da Madeira).
Independentemente do resultado final
alcançado pelos leões, a verdade é que número
28 leonino não oscila no que diz respeito ao
seu rendimento desportivo. Ou seja, sempre
em alto nível. Por isso, e apesar dos esforços
da concorrência, em Março, João Moutinho
ganhou novamente o Prémio Holmes
Place/Juventude e repetiu o feito alcançado
nos meses de Outubro, Novembro e Fevereiro.
O seu companheiro de equipa Rui Patrício
ficou no segundo lugar e Celestino (médio
cedido pelo Sporting ao Estrela da Amadora),
na terceira posição. Já o quarto lugar foi para
Fábio Coentrão (no Nacional da Madeira por
empréstimo do Benfica) e o quinto para
Bruno Gama (emprestado pelo FC Porto ao
Vitória de Setúbal). Pereirinha, do Sporting,
ficou na sexta posição, Rolando, do
Belenenses, na sétima, e Miguel Veloso, do
Sporting, na oitava. Bruno Severino, do
Vitória de Setúbal, foi o nono classificado e
Vieirinha (cedido ao Leixões pelo FC Porto)
fechou a tabela dos dez primeiros.

João
Moutinho

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

João Moutinho (Sporting) 

Rui Patrício (Sporting) 

Celestino (E. Amadora) 

Fábio Coentrão (Nacional) 

Bruno Gama (V. Setúbal) 

Pereirinha (Sporting) 

Rolando (Belenenses) 

Miguel Veloso (Sporting) 

Bruno Severino (V. Setúbal) 

Vieirinha (Leixões)

Troféu do Prémio Juventude
produzido pela Montra do Vidro
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Prémio Tsunami
Jogador do Mês

LIGA VITALIS

O avançado do Gil Vicente
sucedeu ao seu colega Pedro
Ribeiro Ribeiro na conquista
do Prémio Tsunami/Jogador do
Mês. 

Titular indiscutível na formação gilista,
Maciel teve em Março um mês de sonho ao
marcar quatro golos (dois ao Gondomar, um
ao Fátima e outro ao Santa Clara). Só para
ter uma ideia, até então, Maciel tinha apenas
facturado por uma vez. 
Com tal desempenho desportivo em Março,
Maciel, 31 anos, não teve dificuldades em
suplantar os seus adversários na luta por
este troféu.
Assim, imediatamente atrás do futebolista
do Gil Vicente ficaram o defesa Quim
Berto, do Vizela, e o guarda-redes Palatsi,
do Penafiel. 
A quarta posição foi para Toy, o ponta de
lança do Olhanense, e a quinta para
Veríssimo, do Fátima. 
Riça, do Vizela, foi o sexto classificado,
Zamorano, do Trofense, o sétimo, e Jorge
Leitão, do Feirense, o oitavo. Paulo Sérgio,
do Portimonense, ficou no nono lugar e
finalmente Feliciano, do Gondomar,
completou a tabela dos dez melhores
jogadores da Liga Vitalis durante o mês de
Março.

Maciel

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Maciel (Gil Vicente) 

Quim Berto (Vizela) 

Palatsi (Penafiel) 

Toy (Olhanense) 

Veríssimo (Fátima) 

Riça (Vizela) 

Zamorano (Trofense) 

Jorge Leitão (Feirense) 

Paulo Sérgio (Portimonense) 

Feliciano (Gondomar)

Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro



Prémio Diadema
Juventude

LIGA VITALIS

O futebolista do emblema
poveiro foi eleito pelo SJPF o
jogador jovem mais valioso da
Liga Vitalis durante o mês de
Março. 

Daniel Candeias está no Varzim por
empréstimo do FC Porto. Apesar da sua
juventude - tem 20 anos - tem sido, ao longo
da época, um elemento imprescindível na
equipa titular do Varzim.  
Na corrida pelo Prémio Diadema/Juventude,
o número 11 dos poveiros bateu Nuno
Coelho, do Portimonense, e Grosso, do
Desportivo das Aves. Curiosamente dois ex-
vencedores deste galardão (Nuno Coelho
ganhou em Dezembro e Grosso em
Fevereiro).
João Fonseca, do Fátima, ficou na quarta
posição e Mário Felgueiras, do
Portimonense, fechou o "top five". O sexto
lugar foi para Fabeta, do Gondomar, e o
sétimo para Carlos Saleiro, do Fátima.
Guedes, do Penafiel, posicionou-se na
oitava posição e Nuno Pinto, do Trofense,
na nona. 
Por fim, o guarda-redes João Botelho, do
Santa Clara, completou a lista dos dez
melhores jovens jogadores da Liga Vitalis
durante o mês de Março.

Candeias

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Candeias (Varzim) 

Nuno Coelho (Portimonense) 

Grosso (Desp. Aves) 

João Fonseca (Fátima) 

Mário Felgueiras (Portimonense) 

Fabeta (Gondomar) 

Carlos Saleiro (Fátima) 

Guedes (Penafiel) 

Nuno Pinto (Trofense) 

João Botelho (Santa Clara) 

16

Troféu do Prémio Juventude
produzido pela Montra do Vidro
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Prémio Fair Play Colectivo

Vitória de Guimarães

Classificação
1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 
7.º  
8.º 
9.º 
10.º
11.º 
12.º 
13.º 
14.º  
15.º 
16.º 

V. Guimarães - 6 pontos
V. Setúbal     - 9 pontos
Marítimo       - 9 pontos
Naval               - 10 pontos
Belenenses  - 11 pontos
Sp. Braga      - 12 pontos
FC Porto      - 13 pontos
Académica     - 13 pontos
Sporting        - 14 pontos
Nacional         - 14 pontos
Boavista        - 16 pontos
Benfica           - 16 pontos
Leixões           - 16 pontos
P. Ferreira      - 16 pontos
E. Amadora    - 17 pontos
U. Leiria          - 18 pontos

CD Fátima

Classificação
1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 
7.º  
8.º 
9.º 
10.º
11.º 
12.º 
13.º 
14.º  
15.º 
16.º 

Fátima - 2 pontos
Vizela               - 4 pontos
Feirense           - 7 pontos
Gil Vicente       - 8 pontos
Rio Ave            - 8 pontos
Portimonense - 8 pontos
Beira-Mar        - 9 pontos
Varzim              - 11 pontos
Santa Clara     - 12 pontos
Freamunde      - 12 pontos
Trofense           - 15 pontos
Estoril               - 15 pontos
Desp. Aves       - 17 pontos
Penafiel           - 19 pontos
Gondomar      - 20 pontos
Olhanense       - 21 pontos

LIGA VITALISBWIN LIGA

Troféu do Prémio Fair Play
Colectivo produzido pela

Montra do Vidro
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TAÇA DA LIGA

V. Setúbal vence Taça da Liga 
No Estádio Algarve, em Faro, e
perante 28 mil espectadores, a
formação sadina conquistou a
primeira edição da Taça da Liga ao
derrotar na final o Sporting, no
desempate por pontapés da marca de
grande penalidade, por 3-2 (0-0 no
tempo regulamentar).
Um triunfo mais do que justo dado
que o Vitória de Setúbal foi, ao longo

dos 90 minutos (o regulamento desta
competição não contemplava
prolongamento), a equipa que teve as
melhores oportunidades de golo.
O tempo regulamentar chegou ao
final com 0-0 e foi necessário recorrer
à marcação das grandes penalidades.
Eduardo, guarda-redes do Vitória de
Setúbal, tornou-se então na grande
figura do jogo, ao defender os penáltis

apontados pelos sportinguistas Polga,
Liedson e Izmailov.
O clube da cidade banhada pelo rio
Sado protagonizou uma carreira
exemplar na Taça da Liga. Até à final
disputou sete jogos e alcançou cinco
vitórias (Gondomar, Sporting de
Braga, Benfica, Sporting e Beira-Mar)
e dois empates (Benfica e Penafiel).
Marcou 13 e sofreu apenas três golos.
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A nível individual, a primeira edição da
Taça da Liga premiou Cláudio Pitbull,
Carlos Saleiro e Matheus.
O galardão de Melhor Jogador foi para
Cláudio Pitbull. Na votação que
decorreu entre 7 e 23 de Março, no
"site" da Liga Portuguesa de Futebol
Profissional, o avançado do Vitória de

Setúbal superou Carlos Saleiro, do
Fátima, e Eduardo, também do Vitória
de Setúbal. Cláudio Pitbull recolheu
3502 pontos, Saleiro, 3195, e Eduardo,
1940 pontos.
Por sua vez Carlos Saleiro, do Fátima
(formação que milita na Liga Vitalis), foi
eleito por consenso pelo júri da prova

como o Jogador Revelação.
Já Matheus (ex-V. Setúbal e
presentemente ao serviço do Sporting
de Braga) foi o melhor marcador da
prova com cinco golos em seis jogos.
Ao serviço da equipa sadina, o brasileiro
facturou frente ao Gondomar, Sporting
de Braga, Benfica (dois) e Penafiel.

Distinções para Pitbull, Saleiro e Matheus
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Foi eleito pelo SJPF o melhor
jogador jovem da Bwin Liga no mês
de Dezembro. Esperava ganhar esse
prémio?
Sinceramente não já que há muitos
jogadores da minha idade, e ainda
mais novos, de grande qualidade
em Portugal e muitos deles em

clubes de dimensão superior à do
Estrela da Amadora. Foi uma boa
surpresa.
De que forma estes prémios são
importantes para os jogadores de
futebol?
É sinal de que o nosso trabalho é
reconhecido e funciona como uma

motivação extra para desempenharmos
cada vez melhor a nossa profissão.

Teve ou tem algum ídolo no
futebol?
Rui Costa.
Já está refeito do episódio da
transferência falhada para o
Málaga, de Espanha?
São águas passadas. Tenho é que
olhar para a frente.

O que é que sentiu?
Não deixei de sentir alguma mágoa
pois era a minha primeira
transferência, a minha primeira saída
para o estrangeiro. Foi uma aventura
que acabou por correr mal.

Espera dar o salto no final da
época?
Sim, espero conseguir uma
transferência para um clube maior do
que o Estrela da Amadora.

É a favor ou contra a existência de
empresários?
Hoje em dia os empresários são muito
importantes para os jogadores. Um
bom empresário ajuda bastante a
carreira de um jogador.

São públicos os problemas do
Estrela da Amadora com os
salários em atraso. O que é que
pensa disso?
É uma situação que não devia existir
mas que infelizmente - não é só o
Estrela que tem este problema - é uma
realidade no futebol português.É algo
que não podia acontecer porque além
de jogadores temos família e as
nossas obrigações como qualquer
pessoa. É muito complicado estar dois
ou três meses sem receber salário.

A Liga e a FPF não deveriam criar
condições para que esse problema
não acontecesse? 
Penso que deveriam chegar a um
consenso com os clubes para criarem
mecanismos que evitassem os
salários em atraso.

Os ex-jogadores devem ocupar
lugares de destaque no dirigismo
desportivo? 
Penso que sim.

Como tem visto o trabalho do
Sindicato dos Jogadores? 
Costumamos dizer que o SJPF é a
muleta dos jogadores. Está sempre
disponível, independentemente da
hora ou do momento, para resolver os
nossos problemas.

ENTREVISTA

"O SJPF é a muleta
dos jogadores"
Tiago Gomes é um dos jovens valores do futebol português
tendo já sido distinguido pelo SJPF com o Prémio Holmes
Place/Juventude. O jogador do Estrela da Amadora lamenta os
salários em atraso no futebol português e defende que Liga e
FPF deveriam ter um papel activo na resolução deste problema. 
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Mário Silva 
(Boavista)
Idade  31 anos (24/04/1977)

Naturalidade Paranhos
Clubes Boavista, Nantes
(França), FC Porto, Huelva
(Espanha) e Cádiz
(Espanha)

1 - Honestidade.
2 - Teimoso.
3 - Luís Figo.
4 - Ténis e futsal.
5 - Bacalhau assado na 

brasa.
6 - Audi.
7 - Algarve.
8 - Cinema.
9 - "John Q".
10 - Denzel Washington e   

Angelina Jolie.
11 - U2.

Ricardo Pessoa
(Portimonense)
Idade  26 anos (05/02/1982)

Naturalidade Vendas
Novas
Clubes  V. Setúbal e
Portimonense

1 - Ser amigo do amigo.
2 - Teimoso.
3 - Diego Maradona.
4 - Basquetebol e ténis.
5 - Pizza.
6 - Mercedes.
7 - Ilhas Seicheles.
8 - Cinema.
9 - "Braveheart".
10 - Mel Gibson e Julia 

Roberts.
11 - Pop rock.

Remates
1 - 

2-

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

1 1-

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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Toy 
(Olhanense)
Idade  30 anos (15/06/1977)

Naturalidade Lisboa 
Clubes  Sintrense, Benfica,
Salgueiros, Felgueiras,
Olhanense e Al-Hazm Rass
(Arábia Saudita)

1 - Ser amigo do amigo.
2 - Teimoso.
3 - Ronaldo.
4 - Basquetebol.
5 - Feijoada.
6 - BMW.
7 - Caraíbas.
8 - Ouvir música.
9 - Filmes de acção.
10 - Denzel Washington.
11 - 50 Cent.

Ulisses Morais
(treinador da Naval)
Idade 48 anos (22/11/1959)

Naturalidade Santarém
Clubes  D. Sandinenses,
Machico, Estoril, Gil Vicente,
Marítimo e Naval

1 - Lealdade.
2 - Ambição.
3 - António Simões.
4 - Râguebi, golfe e 

xadrez.
5 - Rancho.
6 - Audi.
7 - Miami.
8 - Praia.
9 - Thrillers é o meu 

género preferido.
10 - Dustin Hoffman e 

Meryl Streep.
11 - GNR.

Paulo Costa 
(árbitro da AF Porto)
Idade  43 anos (02/12/1964)

Naturalidade Porto
Profissão  Gestor de
empresas

1 - Serenidade.
2 - Alguma falta de 

pontualidade.
3 - Diego Maradona.
4 - Andebol.
5 - Cozido à portuguesa.
6 - Volvo.
7 - Caraíbas.
8 - Não tenho.
9 - "Era uma vez na 

América".
10 - Robert De Niro e Meryl 

Streep.
11 - Rui Veloso.
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DISCUSSÃO

FIFPro Divisão Europa

Crise no Beira-Mar
O plantel do Beira-Mar ameaçou avançar com pré-aviso de
rescisão se a direcção do clube aveirense não pagar um dos
dois salários em atraso até ao dia 15 de Abril.
"O que pretendemos é que seja pago um dos meses em
atraso até ao dia 15 e o restante mês até dia 25 de Abril. Se
tal não acontecer, os jogadores vão avançar com um pré-
aviso de rescisão de contrato, ficando depois livres e mais
seguros para tomarem uma qualquer decisão", referiu
Joaquim Evangelista, após um encontro com o plantel
realizado em Aveiro.
Segundo o presidente do SJPF, "a situação do Beira-Mar
não é das piores", nem os jogadores estão a tomar uma
atitude drástica, uma vez que "se encontram disponíveis
para resolver o problema de forma gradual".
Já Ricardo, capitão da equipa aveirense, explicou que "esta
foi uma decisão do grupo, numa altura em que as coisas se
começam a complicar para nós".

No passado dia 16 de Abril, realizou-
se na Holanda o primeiro congresso
da recém criada FIFPro Divisão
Europa.
O encontro contou com a
participação do SJPF (recorde-se que
Joaquim Evangelista é um dos
membros eleitos do comité
executivo) e foram muitos os temas
em cima da mesa. Entre eles,
destacaram-se o torneio FIFPro para
jogadores desempregados, o caso
Webster, a protecção de menores, os
salários em atraso no futebol - os
incumprimentos salariais no Boavista

e nos espanhóis do Levante
mereceram particular realce - e o
entendimento entre a FIFPro, a UEFA,
a EPFL e a ECA.
Na abertura da ordem de trabalhos,
Philippe Piat, presidente da FIFPro
Divisão Europa, enfatizou três pontos:   
1 - A assinatura do acordo entre a
FIFPro e a UEFA, baseado no
documento assinado anteriormente
com a FIFA;   
2 - A vitória histórica - que recorda a
sentença Bosman - obtida ante o
Tribunal Arbitral do Desporto, a 30 de
Janeiro de 2008, por Andy Webster,

com a justa aplicação do regulamento
da FIFA sobre o estatuto e a
transferência de jogadores (artigo 17.º
sobre a estabilidade contratual) e o
dirieto do jogador, após o período de
estabilidade (três anos), a rescindir o
seu contrato e mudar de clubes;
3 - As dificuldades, que não são da
responsabilidade da FIFPro, para a
efectivação concreta dos trabalhos
para a instauração do diálogo Social.
Apesar de tudo, Philippe Piat acredita
que o diálogo social será uma
realidade a nível europeu e confia de
que "o documento será assinado".



25

BWIN LIGA

Nome Fernando José da Silva Freitas Meira
Clube Estugarda
Posição Defesa central
Naturalidade Guimarães

Estreia na I Divisão N.D.
Títulos Campeão da Alemanha em 2006/07
Internacionalizações - 48; 2 golos

Carreira
1995/96 - V. Guimarães (1 jogo)
1996/97 - V. Guimarães (14 jogos)
1997/98 - V. Guimarães (8 jogos)
1998/99 - Felgueiras (33 jogos)
1999/00 - V. Guimarães (30 jogos, 2 golos)
2000/01 - Benfica (30 jogos)
2001/02 - Benfica (15 jogos, 2 golos)
2001/02 - Estugarda (14 jogos, 2 golos)
2002/03 - Estugarda (31 jogos, 1 golo)
2003/04 - Estugarda (32 jogos, 1 golo)
2004/05 - Estugarda (14 jogos, 1 golo)
2005/06 - Estugarda (32 jogos)
2006/07 - Estugarda (19 jogos, 3 golos)
2007/08 - Estugarda

RUMO AO EURO 2008

Titular da baliza de Portugal desde que Luiz Felipe Scolari assumiu o
cargo de seleccionador nacional, Ricardo é uma espécie de besta
negra da selecção de Inglaterra. Tanto no Euro 2004 como no
Mundial de 2006, o actual guarda-redes do Bétis eliminou os ingleses
nas grandes penalidades.

Defesa central ou médio defensivo, Fernando Meira sagrou-se, ao
serviço do Estugarda, no primeiro futebolista português campeão do
forte campeonato alemão, a Bundesliga. Muito forte na marcação aos
adversários, Meira é uma voz de comando dentro do relvado e um
jogador ao gosto de Scolari.

Nome Ricardo Alexandre Martins Soares Pereira
Clube Bétis
Posição Guarda-redes
Naturalidade Montijo

Estreia na I Divisão Boavista, 1 - Belenenses, 1 (02/02/1997)
Títulos Campeão de Portugal em 2000/01; Taça de Portugal em
1996/97 e em 2006/07; Supertaça de Portugal em 1997/98
Internacionalizações - 74 

Carreira
1994/95 - Montijo (18 jogos)
1995/96 - Boavista (0 jogos)
1996/97 - Boavista (16 jogos)
1997/98 - Boavista (34 jogos)
1998/99 - Boavista (5 jogos)
1999/00 - Boavista (9 jogos)
2000/01 - Boavista (28 jogos)
2001/02 - Boavista (29 jogos)
2002/03 - Boavista (33 jogos, 1 golo)
2003/04 - Sporting (34 jogos)
2004/05 - Sporting (33 jogos)
2005/06 - Sporting (29 jogos)
2006/07 - Sporting (28 jogos)
2007/08 - Bétis

Data de nascimento 11/02/1976
Altura 1,88 m
Peso 80 kg

Passaporte

Data de nascimento 05/06/1978
Altura 1,90 m
Peso 85 kg

Passaporte
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O QUE DIZ A LEI

Muitas vezes somos consultados por
antigos jogadores sobre questões
relativas à reforma por velhice.
Sem querer repetir o que sempre se diz
sobre este tema, lembramos que o
jogador de futebol quando chega à
idade de reforma está já muito longe do
exercício dessa profissão, tê-la-á
abandonado há pelo menos 30 anos.
Importa, também, referir que, se
recuarmos no tempo, encontraremos
um mundo do futebol muito distinto do
actual, onde até os grandes jogadores
dos grandes clubes eram jogadores
amadores e, quando profissionais, os
seus descontos para a segurança social
não eram certos.
Conhecemos a necessidade de um
regime especial que reconheça as
especificidades desta profissão que se
não existe, diga-se, não será por falta de
iniciativa do SJPF.
À mingua de um regime especifico que
reconheça as particularidades desta
profissão e, em especial para os antigos
jogadores em idade de reforma ou
próximos dela, aqui deixamos alguns
traços, ainda que genéricos, sobre as
actuais regras da atribuição das
pensões por velhice.

- Quem tem direito à pensão de
velhice?
Os que beneficiam do regime geral da
segurança social e atingiram a idade
mínima legalmente presumida como
adequada para a cessação do exercício
da actividade profissional.

- Qual a idade de reforma?
Igual ou superior a 65 anos.

Excepções - regimes especiais de
antecipação:
a) Regime de flexibilização da idade de
pensão de velhice (direito de requerer a
pensão em idade inferior ou superior a

65 anos);
(tem direito à antecipação da idade de
pensão de velhice, o beneficiário que,
tendo cumprido o prazo de garantia,
tenha, pelo menos, 55 anos de idade e
que, à data em que perfaça esta idade,
tenha completado 30 anos civis de
registo de remunerações relevantes
para o cálculo da pensão).

b) Regimes de antecipação da idade de
pensão de velhice, por motivo da
natureza especialmente penosa ou
desgastante da actividade profissional
exercida;

c) Medidas temporárias de protecção
especifica a actividades ou empresas
por razões conjunturais;
(é estabelecida por lei e tem como
limite os 55 anos de idade do
beneficiário).

d) Regime de antecipação da pensão
de velhice nas situações de
desemprego involuntário de longa
duração;
(é estabelecida por lei e tem como
limite os 57 anos de idade do
beneficiário).

- Tempo mínimo de registo de
remunerações para ter acesso à
pensão de velhice (prazo de
garantia)?
Quinze anos civis seguidos ou
interpolados, com registo de
remunerações.

Contagem do prazo de garantia

Períodos posteriores a 1 de Janeiro de
1994:
Consideram-se os anos civis que
tenham, pelo menos, 120 dias, seguidos
ou interpolados com remunerações por
trabalho prestado ou situação de

equivalência (densidade contributiva).
Os anos civis com menos de 120 dias
de registo de remunerações podem ser
agregados.
Se o número de dias registados, num
determinado ano civil contado
individualmente ou agregado com
outros for superior a 120 dias, os dias
que excederem este número já não são
considerados para a contagem de outro
ano civil.
São considerados outros prazos de
garantia cumpridos ao abrigo de
legislação anteriormente em vigor.
Relativamente aos períodos de
carreira contributiva anteriores a
1994, cada grupo de 12 meses com
registo de remunerações
correspondente a um ano civil, nos
casos em que o beneficiário não tenha
cumprido o prazo de garantia ao abrigo
de legislação anterior.

O prazo de garantia pode ser
completado por recurso à totalização
de períodos contributivos, registados
noutros regimes de protecção social,
nacional ou estrangeiros, desde que se
verifique, pelo menos, a existência de
um ano civil com registo de
remunerações no regime geral.

- O que se tem em conta para apurar
o valor da pensão?
O total das remunerações anuais de
toda a carreira contributiva até ao limite
de 40 anos.
Quando o número de anos civis for
superior a 40 considera-se a soma das
40 remunerações anuais mais
elevadas.
O diploma prevê a aplicação gradual
das regras de cálculo das pensões para
beneficiários inscritos na segurança
social anteriormente a 1 de Junho de
2007:
- Beneficiários inscritos na segurança
social até 31.12.2001:
- Remuneração de referência: total da
remunerações dos 10 anos civis a que
correspondam as remunerações mais
elevadas, dos últimos 15 anos.

- Há uma pensão mínima?
Sim. É garantido um valor mínimo de
pensão variável em função do número
de anos civis com registo de
remunerações relevantes para efeitos
da taxa de formação da pensão.

Cristina França
Gabinete.juridico@sjpf.pt

Jogadores profissionais de Futebol - Reforma
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Cláusulas de opção nulas
LEGISLAÇÃO

A Comissão Arbitral Paritária (CAP) -
órgão formado por elementos do SJPF
e da Liga de Clubes - declarou ilegais as
cláusulas de opção dos clubes sobre os
jogadores, com vista à prolongação dos
vínculos dos atletas, conforme resulta
do acórdão sobre o caso que envolve
Dame N'Doye e a Académica de
Coimbra.
Segundo Joaquim Evangelista, "a CAP

apenas fez valer a legislação existente".
De acordo com o presidente do SJPF, a
lei está em vigor desde 1998, e
considera nulas cláusulas que visem
"condicionar ou limitar a liberdade de
trabalho do praticante desportivo após
o termo do vínculo contratual", ou seja,
a decisão da CAP apenas reafirma que
essas cláusulas são "inválidas,
ineficazes e, em consequência, nulas",

independentemente de a opção ser
tomada unilateralmente ou por mútuo
acordo. "A Lei do Contrato do Praticante
Desportivo não faz essa distinção",
explicou.
Para Joaquim Evangelista, a decisão da
CAP "não impede os jogadores de
continuarem a representar os clubes no
fim do contrato, mas não os obriga a
ficar contra a sua vontade".

A decisão da Comissão Arbitral
Paritária em anular as cláusulas
nos contratos servirá como
precedente jurídico? 
Vai fixar um novo entendimento
jurídico. Há muito tempo que
aconselhávamos os jogadores a não
considerar as cláusulas. Face à
Constituição da República o
trabalhador pode escolher
livremente a sua profissão e a Lei 18

diz que são nulas as cláusulas que
restringem a liberdade do
profissional.

Isto invalidará automaticamente
as cláusulas de contratos actuais? 
Sim. Aliás, o Tribunal veio dizer que
assim será. Mas não nos admiremos
que os clubes continuem a praticar
este tipo de contratos só que não
valem nada. Esta decisão é positiva,

mas há um longo caminho para
tornar mais justa a situação do
jogador.

Os clubes poderão recorrer aos
Tribunais? 
Estas matérias não têm discussão. A
Académica pode usar os meios
legais, mas trata-se de uma matéria
consensual e admito que os clubes se
manifestem.

Perguntas e Respostas
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LEGISLAÇÃO

O diploma do novo Regime Jurídico das
Federações Desportivas foi aprovado na
generalidade pelo Conselho Nacional
do Desporto (CND), com votos
favoráveis de todos os conselheiros
(entre os quais Joaquim Evangelista,

presidente do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol), à excepção de
Gilberto Madaíl.
O presidente da Federação Portuguesa
de Futebol fez uma declaração a dizer
que pessoalmente considerava o

diploma "globalmente positivo", mas
como alguns dos sócios ordinários da
FPF tinham uma posição contrária,
absteve-se de votar. Madail
comprometeu-se a apresentar a sua
posição por escrito.
Laurentino Dias, secretário de Estado
da Juventude e do Desporto, vai agora
analisar as propostas de alteração dos
diversos conselheiros e apresentará o
texto final em Conselho de Ministros
que, em princípio, aprovará o
documento até ao próximo Verão. A Lei
deverá entrar em vigor na temporada
desportiva de 2009/2010.
Recorde-se que a proposta do novo
Regime Jurídico das Federações
Desportivas foi remetida a 17 de
Dezembro para o Conselho para o
Sistema Desportivo (uma das duas
secções que constituem o Conselho
Nacional do Desporto). Desde então,
foram realizadas seis reuniões para
recolher contributos, analisar o
articulado, introduzir sugestões e emitir
um parecer favorável, que não era
vinculativo, para o Conselho Nacional
do Desporto. Passo que aconteceu no
passado dia 28 de Abril.

Regime Jurídico das Federações
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FUTSAL

A Selecção Nacional de futsal qualificou-se
para o Campeonato do Mundo a disputar
no Brasil, entre 30 de Setembro e 19 de
Outubro, ao vencer o duplo confronto com
a Eslovénia. 
No primeiro encontro do "play-off" de
apuramento, Portugal foi à Eslovénia bater
a selecção da casa por 1-6 (golos
Ricardinho, Pedro Costa, Ivan, Jardel,
Gonçalo e Israel) e no segundo desafio,
disputado em Lisboa, e no qual Ivan
celebrou a sua centésima
internacionalização, a Selecção Nacional
voltou a vencer por 3-0 (golos de Arnaldo,
Ricardinho e Pedro Costa, todos na
primeira parte).
Relembre-se que para garantir presença no
jogo do "play-off" ante a Eslovénia,
Portugal necessitou de ganhar o Grupo 9
da fase de qualificação, disputado na
Turquia, entre 28 de Fevereiro e 2 de
Março. Então, os pupilos de Orlando
Duarte alcançaram três vitórias (4-0 à
Letónia, 3-0 à Eslováquia e 3-2 à Turquia)
em igual número de jogos. 
Ao eliminar a Eslovénia, Portugal
consegue o feito de marcar presença, pela
terceira vez consecutiva, em fases finais de

Campeonatos do Mundo, marco já
alcançado nos últimos três europeus.
Além de Portugal, já garantiram o
apuramento para a fase final do Mundial,
as selecções do Brasil, Espanha, Rússia,
Ucrânia, República Checa e Itália.
Recorde-se que pela primeira vez na sua
história, o Mundial contará com 20

participantes (eram 16) e a equipa
vencedora, numa medida inédita,
receberá um prémio monetário. A fase
final do Campeonato do Mundo será
composta por quatro grupos de cinco
equipas cada - apuram-se os dois
primeiros - e será jogada no Rio de
Janeiro e em Brasília.  

Portugal no Mundial 2008
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GALERIA

Grécia 2, Portugal 1 (jogo particular) Tiago Gomes recebeu o Prémio Holmes Place/Juventude

Portugal 2, Bulgária 0 (Sub-21) Sporting 0, Glasgow Rangers 2 (Taça UEFA)

Ricardo Quaresma numa produção da UEFA Bruno Alves explicou a arte de bem defender
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GALERIA

Ricardo Quaresma numa sessão de autógrafos Os benfiquistas Maxi Pereira, Binya e Edcarlos na Fundação O Século

Rui Costa apadrinhou a Liga dos bombeiros João Moutinho sempre ao lado dos adeptosQuim

Os bracarenses Jorginho e Miguelito na escola da região de Braga O sportinguista Liedson e uma fã
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Luís Figo solidário
O jogador do Inter de Milão participou no lançamento da campanha "I am
Stopping TB". Luís Figo foi nomeado embaixador da STOP TB, uma dinamização
da Organização Mundial de Saúde virada para o combate à tuberculose, uma
das maiores causas de mortalidade no mundo actual.
A campanha, que tem como objectivo alertar para a consciencialização da
tuberculose como um dos maiores perigos da sociedade actual, contou
igualmente com o apoio de Jorge Sampaio, ex-presidente da República, na
qualidade de enviado especial das Nações Unidas.

Ronaldo, o rei da Premiership
Pelo segundo ano consecutivo, o internacional português venceu o prémio de
Melhor Jogador da Liga inglesa, galardão instituído pela Associação de
Futebolistas Profissionais (PFA). O jogador do Manchester United levou a melhor
sobre Fernando Torres e Gerrard (Liverpool), Fabregas e Adebayor (Arsenal) e
David James (Portsmouth), os outros nomeados.
Cristiano Ronaldo foi ainda escolhido para o onze ideal da temporada, ao lado de
David James (Portsmouth), Sagna (Arsenal), Ferdinand (Manchester United),
Vidic (Manchester United), Clichy (Arsenal), Gerrard (Liverpool), Fabregas
(Arsenal), Ashley Young (Aston Villa), Torres (Liverpool) e Adebayor (Arsenal).
Na corrida pelo prémio de Melhor Jogador Jovem, Cristiano Ronaldo não
conseguiu fazer a "dobradinha" (como fez em 2007) já que foi o espanhol Cesc
Fabregas, do Arsenal, a ganhar o troféu.

Lucas deixa os
relvados
O médio português do Estrela
Vermelha de Belgrado interrompeu a
carreira de jogador por lhe ter sido
diagnosticado um problema de foro
cardíaco. "Esta decisão decorre da
realização de um conjunto de exames
clínicos, cujo diagnóstico final, através
da detecção de um problema de foro
cardíaco, aconselha, de momento,
uma paragem na carreira", pôde ler-se
no comunicado emitido pelo atleta.
"É o momento mais triste da minha
vida desportiva", afirmou Lucas, de 28
anos, frisando porém que o
importante é "dar a volta por cima, e
reagir do melhor modo a esta
adversidade".
Antes de se transferir para o Estrela
Vermelha, no início desta época, Lucas
esteve três temporadas no Boavista.
Anteriormente, tinha representado o
Sporting de Pombal, onde iniciou o seu
percurso profissional, e a Académica
de Coimbra entre 1999/2000 e
2004/2005.

Prestígio mundial

Luís Figo e Rui Costa foram
convidados para integrarem a
Selecção do Resto do Mundo que no
dia 12 de Julho vai jogar com a França
no Stade de France, em Paris.
A ideia partiu do Clube dos
Internacionais de Futebol que, sob a
égide da Federação Francesa de
Futebol, organizará um jogo
comemorativo que irá opor uma
Selecção do Resto do Mundo à equipa
francesa que se sagrou campeã
mundial de 1998, e na qual pontuavam
nomes como Bixente Lizarazu, Lilian
Thuram e Patrick Vieira, entre outros.
Recorde-se que a França, treinada por
Aimé Jacquet, venceu o Campeonato
do Mundo de 1998, disputado em solo
gaulês, ao bater na final o Brasil por 3-
0 (dois golos de Zinedine Zidane e um
de Petit).

NOTÍCIAS



JVP na história dos Europeus
O mergulho de João Vieira Pinto frente à Inglaterra, no Euro 2000, disputado na
Bélgica e na Holanda, foi o grande vencedor da votação para o melhor golo de
cabeça das fases finais dos Europeus. Recorde-se que o golo do internacional
português deu o empate a Portugal a dois golos (a Selecção Nacional viria a vencer
os ingleses por 3-2).
João Vieira Pinto arrecadou 59 por cento dos votos dos utilizadores do site
www.euro2008.com. No segundo lugar, com 32 por cento das escolhas, ficou o
primeiro dos dois golos apontados pelo sueco Henrik Larsson na goleada sobre a
Bulgária (5-0), durante a fase de grupos do Euro 2004, realizado em Portugal.
Em terceiro, ficou Charisteas, com oito por cento dos votos, graças ao cabeceamento
que deu o triunfo à Grécia na final do Euro 2004, frente a Portugal (1-0).

Governo avalia caso Rogério Matias
A direcção do SJPF, acompanhada pelo jogador Rogério Matias, reuniu em Abril
com Laurentino Dias, secretário de Estado da Juventude e do Desporto.
Entre as várias matérias debatidas destaque para o caso Rogério Matias e a
inscrição de jogadores desempregados.
"Teremos de conversar sobre o caso para que não voltem a existem situações

semelhantes" afirmou Laurentino Dias. "Estamos a falar de um profissional,
neste caso de futebol, que viveu uma situação paradoxal, ou seja, não tendo
direito a contrato de trabalho, também não teve subsídio de desemprego.
Iremos falar com a FPF e com a Liga para vermos que alterações se podem
fazer", concluiu.
Já o actual jogador do Rio Ave afirmou que "não estava na reunião para resolver
nada mas para que se possa mudar qualquer coisa no futebol português".

Críticas a Jorge
Ribeiro
O penálti falhado por Jorge Ribeiro no
jogo Boavista-Benfica motivou críticas
que colocaram em causa o
profissionalismo do jogador. Tanto o
SJPF como o plantel do Boavista
consideraram injustas e inaceitáveis as
acusações ao internacional português.
"O sindicato, os capitães de equipa e o
plantel do Boavista querem manifestar
um voto de confiança e solidariedade
para com Jorge Ribeiro", afirmou
Joaquim Evangelista.
O presidente do SJPF considerou
"inqualificável e inadmissível que um
jogador que foi dos mais destacados
deste campeonato, que foi dos
jogadores que mais brio profissional
revelou nos últimos jogos, tenha sido
objecto de declarações que o pusessem
em causa".

Relatório e Contas
aprovado

Em reunião magna realizada a 31 de
Março, na sede do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol, em
Lisboa, foi aprovado por unanimidade
o Relatório e Contas relativo ao ano de
2007. O exercício em causa teve um
resultado positivo.
Joaquim Evangelista, presidente da
direcção do SJPF, realçou o trabalho
efectuado pelo Sindicato ao longo de
2007. "O SJPF foi uma voz activa, fez-
se ouvir e ganha cada vez mais crédito
junto das instâncias desportivas,
sejam nacionais ou internacionais",
afirmou.
Quanto a perspectivas do SJPF para
2008, Joaquim Evangelista referiu a
nova sede do Sindicato e a realização
de um Congresso do Jogador, entre
outros projectos.

NOTÍCIAS
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DE CÁTEDRA

Vendo a TV, escutando a rádio, lendo
os jornais, a cada passo encontramos
o seu nome. È jogador de futebol! È
cultuado, adulado, idolatrado, por um
número incontável de pessoas! No
entanto, há dois ou três meses que
não recebe o seu vencimento mensal,
como profissional que é; está
subordinado a um dirigismo
desportivo, que se distingue por uma
aflitiva mediocridade; as pressões a

que o sujeita uma alta competição
sem escrúpulos, não os encontramos
em qualquer outra profissão.
É jogador de futebol, mas não
querem que ele seja mais do que o
"homo mechanicus" explorado, servil,
mecanizado, repetitivo, agindo como
um tratado de reflexologia em
aplicação e em movimento. A 400
anos de distância de Descartes,
continua, no treino, na competição e

na vida, a dicotomia pelo filósofo
estabelecida entre a "res cogitans" e
a "res extensa". Daí que lhe digam
tantas vezes que está mal
fisicamente, que precisa de mais
preparação física. O "homo
mechanicus" é físico tão-só. Não tem
alma! 

Manuel Sérgio
(Filósofo do Desporto)

O desenvolvimento do futebol é um
processo que tem de ser alimentado
com recursos financeiros, materiais,
informacionais, organizacionais e
humanos. Quando estes recursos são
bem geridos, o futebol passa a ter
mais dinheiro, melhores
equipamentos, melhor informação,
melhores campeonatos, melhores
técnicos e dirigentes, e melhores
jogadores que são o princípio e o fim
de todo o processo.
Assim, independentemente dos

grandes jogadores como Cristiano
Ronaldo, que à margem de qualquer
burocracia institucionalizada hão-de
sempre surgir, toda a lógica de
formação que alimenta o processo de
desenvolvimento a montante deve ser
enquadrada num modelo
organizacional eminentemente
pedagógico, sob pena do futebol, os
clubes e os próprios jogadores saírem
socialmente desacreditados.
Hoje, em Inglaterra, os professores do
ensino básico já  questionam se a

imagem de figuras como David
Beckham não será prejudicial para as
crianças? É evidente que entre as
revistas "cor-de-rosa" de Beckham e
os projectos humanitários de Luís Figo
vai uma grande distância. Contudo, é
entre estes dois modelos que cada
jogador de futebol tem de decidir
aonde quer encontrar o seu lugar na
vida.

Gustavo Pires
(Presidente do Fórum Olímpico de Portugal)

O "homo  mechanicus"

Entre David Beckham
e Luís Figo






