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“A  importância  central  da  qualificação  para  o  crescimento
económico  e  para  a  promoção  da  coesão  social  está  hoje
amplamente  demonstrada  por  diversos  indicadores
publicados  por  várias  organizações  internacionais.  Não
podemos  continuar  a  ignorá-llos.  Precisamos  de  encarar  de
frente  a  realidade  e  o  desafio.”  
José  Sócrates,  primeiro-mministro  de  Portugal.

EDITORIAL

Imagens que fazem História
ASF, Agência de serviços fotográficos – asf@abola.pt

Tal como a grande maioria dos portugueses, o SJPF e
os seus responsáveis partilham a opinião do Sr.
primeiro-ministro de que a qualificação é um factor
decisivo do progresso.
A experiência colhida no mundo do futebol leva à
constatação de que actividade profissional e
aproveitamento escolar não têm, na esmagadora maioria
de casos, andado, como deveriam, de mãos dadas.
Na verdade, o sucesso de muito dos nossos jogadores,
sobejamente conhecidos, tornam a profissão “um
sonho” para os nossos jovens alimentado também no
apoio, às vezes incondicional, dos familiares.
Tal facto é ilustrado nas conclusões de um recente
inquérito realizado em Novembro de 2007 e publicadas
no Jornal de Negócios, em que se constata que a
profissão de futebolista é a terceira que os pais
desejam para os seus filhos a seguir à de médico e
engenheiro.
Concomitantemente, sendo uma actividade em que a
escolha é prematura – 14/16 anos – muitos jovens, ora
não têm aproveitamento escolar, ora abandonam a
escola dando exclusividade à prática do futebol, com os
notórios e irreparáveis danos na formação escolar dos
jovens e até, as graves consequências daí decorrentes
para o país.
Noutro estudo elaborado em 2003, pelo SJPF e
reportado aos jogadores chamados às Selecções
Nacionais, constata-se, também, a existência de
elevadas taxas de retenção e de abandono escolar,
concretamente entre 60 e 90 por cento na primeira
hipótese e de mais de 60 por cento na segunda.
Acresce que a maior incidência do abandono escolar se
verifica até ao 9.º ano, com taxas que ultrapassam os
50 por cento.
Finalmente, o projecto desenvolvido pelo SJPF,

designado “Estágio para Jogadores Desempregados”
cuja V edição teve lugar no presente ano de 2007,
revela o acréscimo anual do desemprego na classe e a
falta de qualificação escolar e profissional da
esmagadora maioria dos participantes.
Atento esta realidade, o SJPF não poderia ficar
indiferente a todas as soluções conducentes à
minimização ou superação do problema perfilando-se
entre elas as consignadas no Programa Novas
Oportunidades.
Na verdade, o exercício da actividade de jogador de
futebol proporciona uma riquíssima experiência  que
pode e deve merecer a devida avaliação.
Face ao exposto, um dos objectivos prioritários do
SJPF é o da formação com a respectiva valoração
através da certificação escolar e profissional
afigurando-se que a certificação de competências ao
longo da vida constitui um mecanismo de formação e
qualificação da população, nomeadamente os
jogadores de futebol, sem o 9.º ou 12.º ano de
escolaridade e propicia o acesso a outras ofertas
formais de qualificação escolar e profissional.
Assim, o SJPF está, pois, a diligenciar junto da Agência
Nacional para a Qualificação a celebração de um
protocolo no âmbito do Programa Novas
Oportunidades, com o objectivo de qualificar os
jogadores de futebol, perspectivando-se que desporto
e escola comecem a dar as mãos.
Trata-se de um desafio concreto cujo resultado,
havendo como há o empenho de todos, só pode ser
uma retumbante vitória.

Joaquim Evangelista
Presidente da DIrecção
jevangelista@sjpf.pt
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3 de Fevereiro de 1957

Pag. 4 Velhas Glórias, o inesquecível Jordão. Pag. 6 Grande
entrevista com Gerardo Movilla, o novo presidente da FIFPro. Pag. 10
Jorge Ribeiro (Boavista), o melhor jogador da Bwin Liga em Novembro.
Pag. 13 Gaspar (Rio Ave), eleito o futebolista do mês da Liga Vitalis.
Pag. 17 Simão e Quaresma rumou ao Euro 2008.  Pag. 16 Os onze
remates de jogadores, treinadores e árbitros. Pag. 20 Entrevista com
Rogério Matias. Pag. 22 A apresentação do Melhor Clube de Portugal.
Pag 23 O apuramento de Portugal para o Euro 2008. Pag. 26 O que
deve fazer se tiver salários em atraso. Pag 29 Hélder Cristovão fora
dos relvados.  Pag. 30 O quarto lugar de Portugal no Europeu de
futsal. Pag 32 Galeria de imagens.

Edição e propriedade SJPF, Rua Nova do Almada, n.º 11 - 3º dto, 1200-288 Lisboa • email: sjpf@sjpf.pt • Telef.: 213 219 590 • Fax: 213 431 061 • Director Joaquim
Evangelista • Director adjunto Albino Fernandes • Editor Vítor Crisóstomo • Redacção Joaquim Evangelista, Albino Fernandes e Vítor Crisóstomo • Fotografia
ASF, Agência de Serviços fotográficos • Colaboradores Cristina França, João Nogueira da Rocha • Membro da FIFPro • Media Capital Factory - Divisão de Customer
Publishing da Media Capital Edições - Rua Mário Castelhano, 40, Queluz de Baixo, 2734-502 Barcarena, Telefone: 214 369 616 •  Impressão SecurityPrint • Tiragem
3000 exemplares • Periodicidade Mensal • Dep. Legal 256825/07

EDITORIAL

Novas
Oportunidades

25



54

JORDÃO
VELHAS GLÓRIAS

Frágil, felino e
elegante, Jordão foi
um dos melhores
avançados de
sempre do futebol
português. No
Benfica chegou a
ser apontado como
o substituto de
Eusébio, no
Sporting fez parte
de um trio
maravilhoso, com
Manuel Fernandes e
António Oliveira.
Hoje, dedica-se à
pintura.

Rui Manuel Trindade Jordão nasceu
em Benguela, Angola, a 9 de
Agosto de 1952. Aos 16 anos de
idade começou a jogar no Sporting
de Benguela. Em 1968, o Sporting
de Lisboa interessou-se por ele mas
não avançou para a contratação. O
Benfica não desperdiçou a
oportunidade e contratou-o, em
1970, para a equipa de juniores por
30 contos. A 5 de Março de 1971
estreou-se pela primeira equipa do
Benfica. Curiosamente frente ao
Sporting, em jogo da Taça de Honra
da Associação de Futebol de
Lisboa. Os encarnados ganharam

por 2-1. Jordão marcou um dos
golos.
A estreia na I Divisão chegou
alguns meses mais tarde, em
Outubro, ante o Beira-Mar. 
Envergou a camisola encarnada
durante cinco épocas (venceu quatro
campeonatos), até 1975/76,
temporada na qual se sagrou o
melhor marcador do campeonato
com 30 golos em 28 jogos.
Na Europa, o valor de Jordão não
passou despercebido e começaram a
surgir interessados. Paris Saint-
Germain, Estrasburgo, Racing
White, Bétis e Bayern de Munique
quiseram contratá-lo mas o Benfica
optou por transferir Jordão para o
Saraçoça. Em Espanha, Jordão não
foi feliz - mesmo assim marcou 14
golos em 33 jogos - e regressou a
Portugal. Não para o Benfica, como

seria previsível, mas para o grande
rival dos encarnados, o Sporting.

Ídolo.
Fez o primeiro jogo pelo Sporting a
30 de Agosto de 1977, frente aos
brasileiros do  Vasco da Gama. Os
leões ganharam por 2-1, com dois
golos de Jordão. 
Em Alvalade cimentou o estatuto de
grande jogador e durante nove
épocas espalhou a sua classe e
marcou golos, muitos golos. Foi o
melhor marcador do campeonato em
1979/80 (31 golos), ganhou dois
campeonatos e duas Taças de
Portugal.
Jordão tinha apenas 19 anos quando
envergou pela primeira vez a
camisola das quinas. Foi em Março
de 1972, ante o Chipre. A presença
no Europeu de 1984, em França,
constituiu o seu ponto alto com a
camisola de Portugal. Nos relvados
gauleses deslumbrou e foi
considerado o melhor ponta-de-
lança da competição. Representou a
Selecção entre 1972 e 1989.
Durante esses 17 anos contabilizou
43 internacionalizações (15 golos).
Em 1986, deixou o Sporting.
Desiludido com o futebol e por não
ter sido convocado para o Mundial
de 1986, no México, decidiu assinar
pelo Vitória de Setúbal, então na II
Divisão. Ajudou os sadinos a subir
ao escalão principal. Jogou durante
mais duas épocas. Aos 37 anos -
depois de muitos golos, títulos e de
três graves lesões - o mítico número
"11", despediu-se, de vez e
literalmente, do futebol. Desde
então, virou artista plástico. E com
sucesso, diga-se.   Jordão brilhou intensamente no Euro' 84
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Quais serão os principais objectivos da
FIFPro durante a sua presidência?
Dar prioridade à informação e à
participação, para que todos os membros da
FIFPro se sintam vinculados às decisões que
futuramente venham a ser tomadas no seio
dos órgãos de decisão da FIFPro. Desejo
também incentivar um compromisso entre
todos, para que exista um clima de
confiança que nos permita colaborar,
reunindo esforços, em todos os projectos
que considerarmos prioritários para os
interesses da FIFPro e do grupo mundial de
futebolistas que representamos.

Philippe Piat, seu antecessor na
presidência da FIFPro, autodenominava-
se um "homem de acção". Como é
Gerardo Movilla?
Um homem de diálogo e de consenso, com
a vontade permanente de cumprir os
compromissos assumidos.

Nem todos os países têm ainda um
sindicato nacional de jogadores. Vai fazer
algo  para inverter essa realidade?
É uma realidade que temos de aceitar mas,
ao mesmo tempo, estou convencido que um
dos objectivos mais importantes da FIFPro é
o de conseguir que todos os futebolistas dos
diversos países onde existe futebol
profissional venham a possuir uma
organização nacional capaz de defender os
seus interesses e garantir os seus direitos.
Porém, quero assinalar que as novas

organizações sindicais que venham a ser
criadas terão de possuir condições mínimas
para a sua implantação, ou seja,
reconhecimento legal, independência,
representatividade e boa gestão. Desde que
sejam cumpridos estes parâmetros, a
FIFPro estará disposta a colaborar com
todas elas no seu desenvolvimento,
apoiando-as tanto em aspectos económicos,
como na formação dos respectivos
dirigentes. A FIFPro deve constituir um
modelo de conduta para todas as novas
organizações que eventualmente surjam
nos próximos anos, pelo que é fundamental
que o nosso trabalho seja uma boa
referência em todos os aspectos.

A FIFPro assinou acordos importantes,
nomeadamente com a FIFA e com a
UEFA. Vai prosseguir a política de
procurar consensos com as principais
entidades do futebol mundial?
O progresso da FIFPro está directamente
relacionado com a manutenção e o
desenvolvimento dos acordos assinados com
a FIFA e a UEFA, no âmbito do mundo do
futebol. Agora chegou o momento de tentar
pôr em prática os referidos acordos e tal só
será possível com uma política de consenso
caracterizada pela transparência, pelo
respeito e pela responsabilidade no
cumprimento dos compromissos assumidos.
Temos de inspirar confiança aos nossos
interlocutores, sendo coerentes com os
acordos assinados.

A FIFPro é já um organismo plenamente
reconhecido por todos?
A FIFPro conseguiu tornar-se um organismo
reconhecido por todos e isto é o mais
importante. As instituições de futebol, FIFA
e UEFA, subscreveram acordos connosco.
A Comissão Europeia reconhece a FIFPro
como interlocutor social, tendo-nos
oferecido, durante os últimos três anos,
acordos de financiamento com vista ao
desenvolvimento do "diálogo social" nos
países que compõem a União Europeia. 
Por ocasião da apresentação do Livro
Branco do Desporto por parte da Comissão
Europeia, em Bruxelas, a FIFPro foi
reconhecida, sem qualquer tipo de hesitação,
como único organismo legítimo
representante dos futebolistas profissionais.
Noutras esferas, como a denominada EPFL,
e no grupo dos clubes aglutinados em redor
do G-14, a FIFPro foi também reconhecida
como único interlocutor social para o debate
das relações laborais entre clubes e
jogadores. As bases estão estabelecidas,
restando-nos agora a parte mais difícil, que
é desempenhar o nosso trabalho e chegar a
acordos com estes interlocutores em todas
as particularidades com que nos deparamos
no futebol profissional. 

Objectivamente, a FIFPro representa a
opinião dos futebolistas?
Em princípio, a FIFPro representa a opinião
dos sindicatos de futebolistas. Mas não
podemos ficar por aqui, ainda que até agora
isto tenha sido muito importante. No futuro,
será necessário envolver mais os jogadores,
para que estes compreendam quão
importante é a sua participação. Poderão
verificar, por si mesmos, o papel
transcendente que tem a sua colaboração na
melhoria das suas condições de trabalho
como futebolistas profissionais. 

Pensa que a FIFPro atinge a "alma" dos
jogadores?
A FIFPro atingiu a "alma" dos jogadores,
porque muitos deles já puderam comprovar
os benefícios obtidos em todas as iniciativas
legislativas em que a FIFPro participou,

7

"A FIFPro tornou-se
um organismo
reconhecido por todos"
Em entrevista exclusiva ao SJPF, Gerardo Movilla, novo
presidente da FIFPro, apelida-se como "um homem de
diálogo e de consenso, com a vontade permanente de
cumprir os compromissos assumidos". Não tem dúvidas
em afirmar de que "conseguir um nível máximo de
implicação dos futebolistas deverá ser um dos objectivos
prioritários da FIFPro" e reitera a importância do 'diálogo
social'. "Se antes já era muito importante, agora, com o
Tratado de Lisboa,  sê-lo-á ainda mais", explica. Por fim,
reconhece o bom trabalho desenvolvido pelo SJPF, tanto a
nível nacional como internacional. 

PRIMEIRO PLANO
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PRIMEIRO PLANO

como por exemplo, a Câmara de Resolução
de Disputas, que forneceu um resultado
positivo para a solução dos seus problemas
contratuais. Mas temos que ser sinceros e
reconhecer que ainda há muito trabalho por
realizar. Conseguir um nível máximo de
implicação dos futebolistas deverá ser um
dos objectivos prioritários da FIFPro. 

Em Portugal, alguns jogadores só
conhecem a FIFPro no plano político.
Não faz falta uma acção da FIFPro no
terreno, mais humana, ao lado dos
jogadores?
Todo este conjunto de iniciativas vai
aproximar-nos mais dos jogadores, já que
um dos propósitos, que deve constituir uma
norma de conduta a cumprir
obrigatoriamente pelos sindicatos de
futebolistas, consiste precisamente em
aproximar-se do lado mais humano dos
jogadores. Se eles perceberem que o nosso
comportamento possui estas características e
fornece respostas solidárias, tornar-se-ão nos
nossos melhores aliados na defesa dos
direitos laborais dos futebolistas, com as
maiores garantias possíveis.

Não considera que os jogadores, em geral,

ainda se interessam pouco pelo futebol
fora dos relvados?
Não creio já que os jogadores quando
devidamente informados respondem de
maneira muito positiva. Além de mostrarem
interesse por projectos relacionados com a
sua profissão, também estão muito
interessados em colaborar em campanhas
em benefício dos mais desfavorecidos e na
difusão dos valores positivos que o desporto
representa, como é o caso do "jogo limpo" e
a luta contra o racismo e a xenofobia no
âmbito do futebol. Os futebolistas estão
conscientes de que têm de ser um bom
exemplo para todos e não hesitam por isso

em emprestar a sua imagem, de uma forma
desinteressada, para este tipo de campanhas. 

É importante para a FIFPro que a UEFA
seja presidida por Michel Platini, um ex-
jogador e que, por exemplo, em Espanha,
Emílio Butragueno ou Hierro sejam
exemplos de sucesso nas respectivas
funções de gestão fora dos relvados?
É muito importante para a FIFPro que a
UEFA seja presidida por Michel Platini, já
que, ao tratar-se de um ex-jogador, tem uma
sensibilidade especial para tudo o que tem
que ver com o futebol profissional e
sobretudo conhece a problemática dos
futebolistas com mais exactidão. Em
Espanha, temos bons exemplos de ex-
jogadores que foram membros do órgão de
direcção da AFE (Associação de
Futebolistas Espanhóis) e que hoje em dia
desempenham cargos de especial
responsabilidade desportiva no âmbito do
futebol profissional espanhol. Por isso é
fundamental que se faça um bom trabalho
nos sindicatos de futebolistas, pois tal
poderá ser uma premissa necessária para
alcançar maiores responsabilidades no
âmbito do desporto dos diversos países.

A FIFPro e Comissão Europeia têm
trabalhado em conjunto em temas tão
importantes como o diálogo social, o
doping e o racismo. 
A Comissão Europeia foi e continuará a ter
um papel determinante em todo o processo
de desenvolvimento e implantação da
FIFPro.É necessário prosseguir a
colaboração com a Comissão Europeia,
sobretudo no que diz respeito ao
desenvolvimento do "diálogo social", peça
angular do futuro do desporto na Europa.
Naturalmente que as campanhas contra o
racismo e contra o doping constituem alguns
dos compromissos que devemos continuar a
desenvolver e a reforçar dia após dia.
Considero, porém, que o "diálogo social" é
um objectivo primordial, que prevalece
sobre os restantes, uma vez que irá permitir
maior igualdade de oportunidades entre
todos os jogadores da União Europeia, em
primeiro lugar, e terá especial relevância nas
condições laborais dos futebolistas a nível
mundial. Quero agradecer à Comissão
Europeia o apoio recebido para fazer
progredir o "diálogo social" nos sindicatos
de futebolistas nos últimos anos. 

Como presidente do "diálogo social" nos
últimos anos, tem vindo a conciliar os
diferentes interesses da FIFA, da UEFA,
da EPFL e da FIFPro. Um papel difícil... 
Valorizo de uma forma muito positiva o
trabalho realizado nos últimos anos, ao
longo dos quais contei com a colaboração e
com o empenho dos sindicatos de
futebolistas. 

Sempre afirmei que esta é uma "corrida de
fundo" e que é preciso trabalhar com muita
perseverança para se continuar a melhorar e
ter conhecimento das diversas legislações
que existem na União Europeia, tendo em
conta a diversidade das condições laborais
que persiste neste âmbito. Em particular,
temos de dedicar o nosso esforço a melhorar
as condições laborais nos países que nos
últimos anos entraram para a União
Europeia, pois é aí que existem ainda
diferenças significativas. Tenho entusiasmo
e quero implicar todos neste projecto, que
representa a continuação da melhoria das
condições laborais nos novos estados-
membros. Isto permitirá à FIFPro ostentar
uma imagem de maior proximidade e
solidariedade. 

O Tratado de Lisboa reconheceu a
especificidade do desporto. De que forma
essa medida é importante para o desporto
e para o futebol em particular?
Em primeiro lugar, quero felicitar Portugal
pelo êxito obtido com a assinatura do
Tratado de Lisboa neste país. É preciso
reconhecer que se tratava de uma tarefa
muito difícil, dadas as condições existentes
até ao momento, e que a obtenção do
consenso é um mérito que merece um
destaque especial, dada a influência que virá
a exercer no futuro da União Europeia.
Neste acumular de êxitos, constatamos que,
pela primeira vez na história da União
Europeia, se fala da "especificidade no
desporto" em íntima relação com o mundo
do futebol. É uma oportunidade que se nos
abre, ao dispor de uma base legislativa de
debate que permitirá desenvolver o "diálogo
social" nas melhores condições possíveis.
Na FIFPro congratulamo-nos pois com estas
novas oportunidades que nos são dadas e, ao
mesmo tempo, assumimos um forte
compromisso com o desenvolvimento
legislativo que esta novidade da
"especificidade no desporto" representa para
a União Europeia. Se antes o "diálogo
social" já era muito importante, agora, com
este novo tratado, sê-lo-á ainda mais. 

Como vê o futuro da FIFPro?
Como sendo razoavelmente positivo. Penso
que deveremos continuar a reforçar, passo a
passo, aquilo que temos e a abrir novos
sindicatos, com a garantia de que cumpram
todos os requisitos aprovados no Congresso
da FIFPro. Continuam a existir divergências
significativas no seio da nossa organização
que nos comprometem a trabalhar com vista à
sua diminuição ou desaparecimento. Os novos
sindicatos que eventualmente forem criados
terão de ser solventes e deverão integrar a
FIFPro com garantias inquestionáveis. É este
o modelo que deverá prosperar e para o qual
todos nós temos de trabalhar em conjunto,
visando o benefício geral.

Em Espanha, diz-se que seria um
excelente candidato à presidência da Real
Federação Espanhola de Futebol.
Sou levado a concluir que o trabalho
desenvolvido, tanto na AFE como na
FIFPro, foi valorizado de maneira positiva e
tal fez com que diversos sectores do futebol
espanhol tenham pensado que podia ser um
candidato à presidência da Real Federação
Espanhola de Futebol. É verdade que recebi
ofertas de apoio, de todos os sectores do
futebol, para apresentar a minha candidatura
à presidência, o que me enche de orgulho,

junto com todos os meus colegas dirigentes
da AFE, porque me permite interpretar que
fizemos um trabalho transparente,
respeitando os códigos éticos do futebol, e
as nossas actuações se pautaram pela defesa
do espírito da legalidade e da boa fé. 

Como vê a actuação do Sindicato
Português, nos planos nacional e
internacional?
O Sindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol constitui um bom exemplo, tanto a
nível nacional como internacional, já que um
sindicato reconhecido por todos é o melhor
aval que se pode apresentar quando se
pretende ser interlocutor em nome dos
futebolistas. A sua independência e a sua
capacidade de mobilização constituem
valores imprescindíveis para realizar, com
garantias plenas, o trabalho que está a levar a
cabo hoje em dia no futebol português, em
representação dos jogadores deste país. O seu
presidente possui um espírito muito
construtivo e uma perseverança no trabalho
que valorizo de forma muito positiva. As
nossas relações pessoais e institucionais são
extraordinárias e tenho a certeza de que
continuaremos a colaborar em novos
projectos, num ambiente de confiança a nível
profissional e de sinceridade a nível pessoal.

"No futuro, será
necessário envolver

mais os jogadores, para
que estes compreendam
quão importante é a sua

participação"

"O progresso da FIFPro
está directamente
relacionado com a
manutenção e o

desenvolvimento dos
acordos assinados com

a FIFA e a UEFA"



Bilhete de identidade
Nome
Jorge Miguel de Oliveira Ribeiro
Data de nascimento
09/11/1981 (26 anos)
Naturalidade Lisboa
Altura 1,73 m
Peso 71 kg
Posição Defesa/médio esquerdo

Estreia na I Liga Benfica 2,
Marítimo, 1 a 14 de Maio de 2000
Clubes Benfica, Santa Clara, Varzim,
Gil Vicente, Dínamo de Moscovo
(Rússia), Málaga (Espanha),
Desportivo das Aves e Boavista
Títulos nada a registar
Internacionalizações 6
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Prémio Kia
Jogador do Mês

Nas três jornadas disputadas durante o mês
em análise, o clube do Bessa conheceu três
resultados: um empate, uma derrota e uma
vitória. Para este desempenho, em muito
contribuiu Jorge Ribeiro. O número 16 dos
axadrezados marcou na igualdade com o
Vitória de Setúbal (3-3), no desaire com o
Benfica (1-6) e fez as três assistências com
que o seu clube bateu o Vitória de
Guimarães (3-2). Por isso, foi sem surpresa
de maior que Jorge Ribeiro arrecadou o
Prémio Kia / Jogador do Mês, precisamento

no mês em que completou 26 anos de idade.  
O defesa/médio boavisteiro superou o
benfiquista Rui Costa (vencedor deste
galardão em Setembro) e o portista Lisandro
López. No quarto lugar ficou outro jogador
do FC Porto, Ricardo Quaresma, e no
quinto, o guarda-redes Beto, do Leixões. 
Seguiram-se Cláudio Pitbull, do Vitória de
Setúbal, Liedson, do Sporting, Diego
Ângelo, da Naval 1.º de Maio, e Dedé, do
Paços de Ferreira. O benfiquista Luisão
fechou o "top ten".

O jogador do Boavista foi
eleito pelo SJPF o melhor
jogador da Bwin Liga durante
o mês de Novembro.
Classificação

1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Jorge Ribeiro (Boavista) 

Rui Costa (Benfica) 

Lisandro López (FC Porto) 

Ricardo Quaresma (FC Porto) 

Beto (Leixões) 

Cláudio Pitbull (V. Setúbal) 

Liedson (Sporting) 

Diego Ângelo (Naval) 

Dedé (P. Ferreira) 

Luisão (Benfica)

10

BWIN LIGA

Jorge Ribeiro

O bombardeiro
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Prémio Tsunami
Jogador do Mês

Prémio Holmes Place
Juventude

12

BWIN LIGA LIGA VITALIS

Pelo segundo mês
consecutivo, o médio leonino
foi considerado pelo SJPF o
melhor jogador jovem a
actuar na Bwin Liga.

Na liga portuguesa, o Sporting não tem tido
um início de campeonato brilhante mas não
pode dizer-se que João Moutinho não tem
feito tudo ao seu alcance para inverter esse
cenário. Depois de Outubro, o número "28"
foi eleito novamente em Novembro o
jogador jovem mais valioso da Bwin Liga.
Nas três jornadas disputadas durante esse
período, Moutinho marcou um golo, na
vitória da sua equipa frente à Naval, por 4-1.
Curiosamente, os quatro primeiros
classificados da tabela do Prémio Holmes
Place / Juventude são os mesmos do mês
anterior: João Moutinho, em primeiro, João
Ribeiro (Naval), em segundo, Rolando
(Belenenses), em terceiro, e Miguel Veloso
(Sporting), em quarto. A partir dessa posição
surgem as novidades. 
Assim, Tiago Gomes, do Estrela da
Amadora, foi quinto, Bruno Pinheiro, do
Boavista, sexto, Bruno Gama, do Vitória de
Setúbal, sétimo, e Hélder Barbosa, da
Académica, oitavo. No nono lugar ficou
Vieirinha, do Leixões, e no décimo, Targino,
do Vitória de Guimarães. 

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)

João Ribeiro (Naval) 

Rolando (Belenenses)

Miguel Veloso (Sporting)

Tiago Gomes (E. Amadora) 

Bruno Pinheiro (Boavista)

Bruno Gama (V. Setúbal) 

Hélder Barbosa (Académica) 

Vieirinha (Leixões)

Targino (V. Guimarães) 

O experiente defesa do Rio
Ave foi considerado o
melhor jogador da Liga
Vitalis durante o mês de
Novembro.

Transferido esta época do Belenenses para
o Rio Ave, Gaspar chegou a Vila do Conde,
viu e está a vencer. Agarrou a titularidade
e, além das tarefas defensivas, até marca
golos. Na deslocação a Olhão, para
defrontar o Olhanense, abriu o caminho da
vitória da sua equipa por 0-3 ao apontar o
primeiro golo do jogo. Além disso, em
Novembro, o defesa contribuiu ainda para
o empate ante o Beira-Mar (1-1) e para o
triunfo no Estoril por 1-2. 
Na corrida pelo Prémio Tsunami / Jogador
do Mês, Gaspar suplantou Hélder Sousa,
do Vizela, e Ricardo, do Beira-Mar. André
Cunha, do Estoril, ocupou a quarta posição,
Bock, do Freamunde, a quinta, e Paulo
Ribeiro, do Olhanense, a sexta. No sétimo
lugar ficou Bruno Conceição, do Varzim,
em oitavo, Marinho, do Fátima - vencedor
deste prémio em Setembro -, em nono,
Gabi, do Feirense, e finalmente, em
décimo, Bakero, do Penafiel.  

Gaspar

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Gaspar (Rio Ave) 

Hélder Sousa (Vizela) 

Ricardo (Beira-Mar) 

André Cunha (Estoril)

Bock (Freamunde) 

Paulo Ribeiro (Olhanense) 

Bruno Conceição (Varzim)

Marinho (Fátima) 

Gabi (Feirense) 

Bakero (Penafiel) 
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Prémio Diadema
Juventude

Prémio Fair Play Colectivo

LIGA VITALIS

O avançado do Gil Vicente
foi o melhor jogador jovem a
actuar na Liga Vitalis
durante o mês de Novembro.

Nas três jornadas que decorreram em
Novembro, o Gil Vicente derrotou o Santa
Clara (1-4) e empatou com o Vizela (1-1,
como golo de João Vilela) e com o
Desportivo das Aves (1-1). Em todos estes
jogos, o número "77", formado nas escolas
do Benfica, foi peça fundamental na
manobra da equipa gilista. As boas exibições
de João Vilela, 22 anos, valeram-lhe a
conquista do Prémio Diadema/Juventude.
Bruno Severino (Gondomar) e Nuno Coelho
(Portimomense) completaram o pódio. Na
quarta posição ficou Candeias, do Varzim, e
na quinta, Nuno Pinto, do Trofense. João
Pedro, do Penafiel, inicia a segunda metade
da tabela, seguido de João Fonseca, do
Fátima, e de Miguel Lopes, do Rio Ave. O
estorilista Celestino (vencedor deste prémio
em Outubro), foi nono, e Grosso, do
Desportivo das Aves, décimo classificado. 

João Vilela
Amadora com boa estrela

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

João Vilela (Gil Vicente)

Bruno Severino (Gondomar)

Nuno Coelho (Portimonense)

Candeias (Varzim)

Nuno Pinto (Trofense) 

João Pedro (Penafiel)

João Fonseca (Fátima)

Miguel Lopes (Rio Ave)

Celestino (Estoril)

Grosso (Desp. Aves)

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 

E. Amadora    - 4 pontos
Leixões        - 4 pontos
V. Setúbal       - 5 pontos
V. Guimarães - 7 pontos
FC Porto       - 7 pontos
Benfica        - 7 pontos
U. Leiria       - 7 pontos
Boavista      - 9 pontos
Belenenses    - 10 pontos
Marítimo     - 10 pontos
Sp. Braga    - 11 pontos
Sporting      - 11 pontos
Académica     - 11 pontos
Nacional         - 12 pontos
P. Ferreira       - 14 pontos
Naval            - 15 pontos

Rio Ave no bom caminho

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 

Rio Ave             - 4 pontos
Gil Vicente       - 5 pontos
Estoril               - 6 pontos
Gondomar       - 7 pontos
Desp. Aves       - 7 pontos
Portimonense - 7 pontos
Vizela              - 8 pontos
Santa Clara  - 8 pontos
Beira-Mar        - 10 pontos
Freamunde      - 11 pontos
Penafiel            - 11 pontos
Varzim              - 12 pontos
Olhanense      - 16 pontos
Trofense           - 17 pontos
Feirense           - 17 pontos
Fátima              - 22 pontos

LIGA VITALISBWIN LIGA
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Nome Simão Pedro Fonseca Sabrosa
Clube Atlético de Madrid
Posição Extremo esquerdo
Naturalidade Constantim

Estreia na I Divisão Salgueiros, 0 - Sporting, 3 (16/05/1997)
Títulos Campeão de Portugal em 2004/05; Taça de Portugal em
2003/04; Campeão da Europa de sub-16 em 1996
Internacionalizações - 59; 14 golos

Carreira
1996/97 - Sporting (2 jogos, 1 golo)
1997/98 - Sporting (21 jogos, 1 golo)
1998/99 - Sporting (30 jogos, 10 golos)
1999/00 - Barcelona (21 jogos, 1 golo)
2000/01 - Barcelona (25 jogos, 2 golos)
2001/02 - Benfica (26 jogos, 11 golos)
2002/03 - Benfica (33 jogos, 18 golos)
2003/04 - Benfica (31 jogos, 12 golos)
2004/05 - Benfica (34 jogos, 15 golos)
2005/06 - Benfica (24 jogos, 8 golos)
2006/07 - Benfica (24 jogos, 11 golos)
2007/08 - Atlético de Madrid

RUMO AO EURO 2008

Seja chamado de Mustang ou de Harry Potter, a verdade é que
Ricardo Quaresma é um verdadeiro mágico da bola. Fantasista e
imprevisível, o numero sete do FC Porto é um daqueles jogadores de
quem tudo se espera. Não é por acaso que muitos dos guarda-redes
adversários já conhecem a sua temível trivela. 

Formado no Sporting, passou pelo Barcelona e explodiu em definitivo
no Benfica. Após seis épocas no clube da Luz, Simão ingressou esta
temporada no Atlético de Madrid. Faz da velocidade e da sua precisão
nos lances de bola parada as suas principais imagens de marca.

Nome Ricardo Andrade Quaresma Bernardo
Clube FC Porto
Posição Extremo direito
Naturalidade Lisboa

Estreia na I Divisão Sporting, 1 - FC Porto, 0 (12/08/2001)
Títulos Campeão de Portugal em 2006/07; Supertaça de
Portugal em 2006/07; Campeão de Portugal em 2005/06; Taça de
Portugal em 2005/06; Taça Intercontinental em 2004/05;
Campeão de Portugal em 2001/02; Taça de Portugal em 2001/02,
Supertaça de Portugal em 2002/03 e 2004/05; Campeão da
Europa de sub-16 em 2000
Internacionalizações - 18; 1 golo

Carreira
2000/01 - Sporting B (15 jogos)
2001/02 - Sporting (28 jogos, 3 golos)
2002/03 - Sporting (31 jogos, 5 golos)
2003/04 - Barcelona (22 jogos)
2004/05 - FC Porto (32 jogos, 5 golos)
2005/06 - FC Porto (29 jogos, 5 golos)
2006/07 - FC Porto (26 jogos, 6 golos)
2007/08 - FC Porto

Data de nascimento 26/09/1983
Altura 1,73 m
Peso 67 kg

Passaporte
Data de nascimento
31/10/1979
Altura 1,70 m
Peso 64 kg

Passaporte

Q
u

a
re

sm
a

FC
 P

or
to

S
im

ã
o

A
tlé

tic
o 

d
e 

M
ad

ri
d



18 19

Marco Paulo 
(Estrela da Amadora)
Idade  34 anos (28/05/1973)

Naturalidade Lisboa
Clubes Estoril, Paços de
Ferreira, Belenenses e
Estrela da Amadora

1 - Simpatia.
2 - Teimoso.
3 - Diego Maradona.
4 - Golfe e basquetebol.
5 - Cozido à portuguesa.
6 - Porsche.
7 - Todos os destinos de 

praia.
8 - Golfe.
9 - Thrillers é o meu 

género preferido.
10 - Robert de Niro e Halle 

Berry.
11 - Xutos e Pontapés e 

Red Hot Chili Peppers.

Marinho 
(Fátima)
Idade  24 anos (26/04/1983)

Naturalidade Lisboa
Clubes  U. Santiago
Cacém, Vilafranquense,
Olivais e Moscavide e
Fátima

1 - Ser um bom amigo.
2 - Teimoso.
3 - Diego Maradona.
4 - Hóquei em patins,

futsal e basquetebol.
5 - Cozido à portuguesa.
6 - Porsche.
7 - Caraíbas.
8 - Jogar Playstation.
9 - "Armagedom".
10 - Bruce Willis e Julia 

Roberts.
11 - U2.

Celestino 
(Estoril)
Idade  20 anos (02/01/1987)

Naturalidade Tarrafal
(Cabo Verde)
Clubes  Olivais e
Moscavide e Estoril

1 - Simpatia.
2 - Teimoso.
3 - Diego Maradona.
4 - Ténis e futsal.
5 - Cachupa (prato típico 

de Cabo Verde).
6 - Ferrari.
7 - Cabo Verde.
8 - Jogar Playstation.
9 - "Dia de treino".
10 - Denzel Washington e   

Sandra Bullock.
11 - Música africana e 

50 Cent.

Carlos Garcia 
(treinador do Vizela)
Idade  57 anos (17/02/1950)

Naturalidade S. João do
Souto, Braga
Clubes  Sporting de
Espinho, Sporting de Braga,
Penafiel, Moreirense,
Académica, Leça,
Desportivo das Aves e Vizela

1 - Sinceridade.
2 - Teimoso.
3 - Diego Maradona.
4 - Andebol.
5 - Papas de sarrabulho.
6 - Mercedes.
7 - Ofir.
8 - Nenhum em 

particular.
9 - "A Ponte do Rio Kwai.
10 - Jack Nicholson e 

Sharon Stone.
11 - U2.

Pedro Henriques 
(árbitro da AF Lisboa)
Idade  42 anos (29/09/1965)

Naturalidade Lisboa
Profissão  Oficial do
exército

1 - Persistência.
2 - Não gostar de perder.
3 - Luís Figo.
4 - Ciclismo e musculação.
5 - Arroz de marisco.
6 - Mercedes.
7 - Todos os destinos de 

praia.
8 - Fazer desporto.
9 - "O Silêncio dos 

Inocentes".
10 - António Banderas e 

Maria de Medeiros.
11 - João Pedro Pais e 

Pedro Abrunhosa.

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?



Em qque cclube ffez oo sseu pprimeiro
contrato pprofissional ee qquanto
ganhava?
No  Fafe  e  ganhava  cerca  de  500  euros
mensais.

O mmomento mmais ffeliz ee oo mmais
triste dda ssua ccarreira?
Como  mais  felizes  elejo  o  tempo  que
passei  no  Vitória  de  Guimarães  e

quando  fui  chamado  para  a  Selecção
Nacional.  Os  mais  tristes  foram
quando  morreu  o  Hugo  Cunha,  o  meu
melhor  amigo,  e  a  descida  de  divisão
com  o  Vitória  de  Guimarães.

Qual oo ttreinador qque mmais oo
marcou?
Todos  me  marcaram  mas  destaco
Augusto  Inácio  e  Jorge  Jesus.

Teve oou ttem aalgum íídolo?
Paolo  Maldini,  do  AC  Milan,  sempre  foi
a  minha  referência.

Os eex-jjogadores ddevem oocupar
lugares dde ddestaque nno ddirigismo
desportivo?
Penso  que  sim  porque  têm  um
conhecimento  mais  profundo  das
necessidades  dos  clubes  e  dos
jogadores.  

É aa ffavor oou ccontra aa eexistência dde
empresários?
Sou  a  favor  de  todas  as  pessoas  que
beneficiem  o  futebol  e  os  jogadores.

Concorda ccom aa ccriação dde uum
Fundo dde PPensões ppara oos
jogadores?
Concordo  plenamente,  inclusive,
tenho  esse  tipo  de  fundo  de  pensões
na  Bélgica  que  posso  resgatar  aos  35
anos  de  idade.  É  uma  medida
fundamental  para  os  jogadores.  No
Standard  de  Liège,  era  obrigatório  os
jogadores  aderirem  a  esse  fundo.    

Existe ""fair-pplay" nno ffutebol?
Não  sei.  Ás  vezes  há,  outras  não.

Está ssatisfeito ccom oo ttrabalho ddo
Sindicato ddos JJogadores?
O  SJPF  tem  vindo  a  melhorar  mas
penso  que  os  jogadores  devem  dar
cada  vez  mais  força  ao  Sindicato.  Só
os  jogadores  é  que  poderão  fazer  um
SJPF  ainda  mais  forte.

Já aalguma vvez rrecorreu aao
Sindicato?
Logo  no  meu  primeiro  ano  de  sénior,
quando  fui  para  o  Fafe.  Ficaram  a
dever-mme  quatro  meses  de  ordenado
e  o  Sindicato  tratou  do  assunto.  

Se ppudesse oo qque mmudava nno
futebol pportuguês?
Acima  de  tudo  a  mentalidade.  Outra
medida  que  adoptava  era  a  imposição
de  um  limite  de  jogadores
estrangeiros.  O  que  se  passa  hoje  em
dia  na  maioria  dos  clubes  portugueses
é  uma  perfeita  loucura.  Quando  se  fala
tanto  de  uma  formação,  acho  uma
hipocrisia  tantos  clubes  terem  mais
jogadores  estrangeiros  do  que
portugueses.
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ENTREVISTA

"Só os jogadores
é que podem fazer
um SJPF forte"
Enquanto aguarda por um convite para regressar ao activo,
Rogério Matias não tem dúvidas em afirmar de que o
futuro do SJPF está nas mão dos jogadores e que a criação
de um fundo de pensões é fundamental para os
futebolistas. O internacional luso lamenta ainda de que em
Portugal os clubes não apostem verdadeiramente nos
jogadores portugueses.

Iioioio Ioioioi ioio oio i

Rogério Matias (livre)
Idade - 33 anos (22/10/1974)
Naturalidade - Vila Franca de Xira
Clubes - Fafe, Amora, Académica,
União de Coimbra, Maia,
Campomaiorense, Vitória de Guimarães
e Standard de Liège (Bélgica)
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O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol apresentou a
8 de Novembro o prémio "O Melhor
Clube de Portugal". Esta iniciativa, que
conta como o apoio da Secretaria de
Estado da Juventude e do Desporto,
visa distinguir o clube das
competições profissionais com
melhores práticas de gestão.
"Não queremos que continuem a
haver dúvidas sobre a verdade

desportiva no final de cada época.
Estipulámos critérios que visam a
transparência. O Sindicato tem-se
pautado pela apresentação de
soluções e não dará tréguas aos
abusos", afirmou Joaquim Evangelista,
presidente do SJPF, durante a
apresentação do galardão.
Ladeado por Laurentino Dias,
secretário de Estado da Juventude e
do Desporto, e por José Carlos e

Alfredo Franque, membros da direcção
do SJPF, Joaquim Evangelista explicou
quais os critérios para a atribuição do
troféu que será entregue no final da
presente temporada.
Assim, o voto secreto dos futebolistas
(entre a 27.ª e a 30.ª jornada) terá um
"peso" de 25 por cento, o
cumprimento salarial por parte dos
clubes, de 25, a aposta nos jovens
jogadores (até 23 anos), de 15, a
aposta nos futebolistas portugueses,
de 15, a relação entre o orçamento e
resultados obtidos, de 10, a
estabilidade do plantel e equipa
técnica, de cinco, e por fim, o Fair Play,
também de cinco por cento. O clube
ou SAD vencedor será distinguido com
uma obra da autoria de um artista
plástico português.
Laurentino Dias elogiou a postura do
SJPF acrescentando que este não se
cinge apenas "à defesa das condições
laborais dos seus associados", mas
também "a procurar um quadro de
estabilidade para o futebol português".
Tanto Joaquim Evangelista como
Laurentino Dias acreditam que com
este prémio, "os jogadores vão
estimular os dirigentes a ser
melhores".
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Portugal no Euro 2008
GESTÃO EURO 2008

O Melhor Clube de Portugal

Não foi fácil mas Portugal qualificou-
-se para a fase final do Campeonato
da Europa de 2008, a disputar na
Áustria e na Suíça, entre 7 e 29 de
Junho do próximo ano.
Na última jornada do Grupo A, a
Selecção Nacional empatou a zero
frente à Finlândia, no Estádio do
Dragão, e assim, conseguiu ficar no
segundo lugar do seu grupo de
apuramento (atrás da Polónia) e
carimbar o passaporte para o Europeu.
Nos 14 jogos da fase de apuramento,
Portugal alcançou 27 pontos, fruto de
sete vitórias, seis empates e uma
derrota. Marcou 24 golos e sofreu dez.
Será a quinta vez - quarta consecutiva -
que a formação das Quinas estará
presente num Campeonato da Europa.
Desde 1996 que, entre Europeus e
Mundiais, Portugal só falhou o Mundial
de França, em 1998. Uma prova da
qualidade dos jogadores portugueses.
A todos os envolvidos nesta caminhada,
o SJPF reforça os parabéns! 

Euro 2008.
Entretanto, as 16 selecções apuradas
(a Inglaterra será a grande ausente) já
conhecem os respectivos
agrupamentos. O sorteio ditou que
Portugal ficasse no Grupo A
juntamente com a Suíça, a República
Checa e a Turquia.
A Selecção Nacional jogará a primeira
fase do Campeonato da Europa nos
estádios suíços de St. Jacob Park
(Basileia) e de Genebra. Portugal
entrará em acção a 7 de Junho, em
Genebra, frente à Turquia. Seguir-se-á
a República Checa, a 11 de Junho,
também em Genebra, e por fim, a
Suíça, a 15 de Junho, em Basileia.

Classificação final do Grupo A:
1.º - Polónia, 28 pontos 
2.º - Portugal, 27 pontos 
3.º - Finlândia, 24 pontos 
4.º - Sérvia, 21 pontos 
5.º - Bélgica, 18 pontos 
6.º - Cazaquistão, 10 pontos 
7.º - Arménia, 9 pontos 
8.º - Azerbaijão, 5 pontos

Euro 2008:
Grupo A: 
Suíça, República Checa, Portugal e Turquia; 
Grupo B: 
Áustria, Croácia, Alemanha e Polónia; 
Grupo C: 
Holanda, Itália, Roménia e França;
Grupo D: 
Grécia, Suécia, Espanha e Rússia.
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EURO 2008 EURO 2008

Finlândia, 1 Portugal, 1                                                             Portugal, 3 Azerbaijão, 0

Arménia, 1 Portugal, 1                                    Portugal, 2 Polónia, 2                                      Portugal, 1 Sérvia, 1

Portugal, 1 Arménia, 0                                    Portugal, 0 Finlândia, 0

Azerbaijão, 0 Portugal, 2                                                                     Cazaquistão, 1 Portugal, 2

Polónia, 2 Portugal, 1                                                                       Portugal, 3 Cazaquistão, 0

Portugal, 4 Bélgica, 0                                     Sérvia, 1 Portugal, 1                                        Bélgica, 1 Portugal, 2
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O QUE DIZ A LEI ESTÁGIO
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Cessação do contrato de trabalho
desportivo - Rescisão com justa causa
por falta do pagamento de salários.
O contrato de trabalho desportivo é
sempre um contrato a termo. Chegado
o fim do prazo estabelecido pelas
partes o contrato caduca chegando ao
fim a relação laboral.
Com é sabido a caducidade é a forma
"normal" de cessação do contrato. No
entanto, este pode cessar antes de
chegado o seu termo por rescisão
promovida pela entidade empregadora
ou pelo jogador, ou por vontade de
ambos revogação por mútuo acordo.
Vamos neste espaço tratar da
cessação do contrato de trabalho
desportivo promovida pelo jogador,
com justa causa, com fundamento na
falta de pagamento de salários.
O salário do jogador é a principal
contrapartida da sua prestação de
trabalho no Clube pelo que a falta do
seu pagamento constitui fundamento
para a rescisão do contrato com
justa causa.

Isto mesmo estabelece o Contrato
Colectivo de Trabalho (CCT) aplicável
aos Futebolistas.
Assim, dispõe a cláusula 43.ª do CCT
que constitui justa causa de rescisão
por iniciativa do jogador a "falta
culposa do pagamento pontual da
retribuição na forma devida ou o seu
atraso por mais de 30 dias..".
Nesta conformidade, o jogador que
tenha 30 dias de atraso no pagamento
do seu salário pode promover a
rescisão com justa causa do seu
contrato de trabalho.
Para tanto terá que comunicar a
intenção de rescindir o contrato à
entidade patronal por carta registada
com aviso de recepção. O Clube terá,
então, a partir da data de recepção da
carta enviada pelo jogador três dias
úteis para proceder ao pagamento
do(s)  salário(s) em atraso.
Se o Clube pagar dentro do referido
prazo não há lugar à rescisão. Se
não forem liquidadas as quantias em
atraso o jogador poderá rescindir o

seu contrato de trabalho com justa
causa.
A rescisão nos termos descritos
confere ao jogador o direito a uma
indemnização calculada nos termos
do artigo 48.º do CCT, a saber, "o valor
das retribuições devidas se o contrato
de trabalho tivesse cessado no seu
termo, deduzidas das que,
eventualmente venha a auferir pala
mesma actividade a partir do início da
época imediatamente seguinte àquela
em que ocorreu a rescisão e até ao
termo previsto para o contrato."
Referimos, por último, que a rescisão
nos termos descritos deverá ser
comunicada à Liga Portuguesa de
Futebol Profissional que reconhecerá a
existência de justa causa de rescisão
com efeitos meramente desportivos.
Só após tal reconhecimento o jogador
estará livre para, nomeadamente,
inscrever-se por outro clube.

Cristina França
gabinete.juridico@sjpf.pt

A equipa brasileira do Grémio
Esportivo Laranjeiras (GEL), oriunda
da cidade da Serra, do estado de
Espírito Santo, deslocou-se a Portugal
para realizar um estágio de 45 dias.
Segundos os seus responsáveis, esta
visita tem um claro propósito:
promover a venda dos seus jogadores.
Ora este objectivo levanta sérias
dúvidas - no mínimo morais - para o
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF) e para a Federação
Nacional dos Atletas Profissionais de
Futebol do Brasil (FENAPAF). Ambas
as entidades entendem que deve ser
esclarecida de uma vez a estada dessa
equipa em Portugal.
Em conferência de imprensa realizada
na sede do SJPF, tanto Joaquim
Evangelista, presidente do SJPF, como
Rinaldo Martorelli, vice-presidente da
FENAPAF, consideraram o
comportamento do GEL como
"perigoso e duvidoso".
"É muito grave porque os jogadores
pagaram para fazer parte deste
projecto. Chegaram a Portugal com
um visto de turista mas a intenção é
rubricar um contrato de trabalho. É

uma situação ilegal e por isso já alertei
o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
O SJPF não quer ser cúmplice por
omissão de um negócio humano",
explicou Joaquim Evangelista. O
presidente do SJPF acrescentou que
também já deu conta do caso à FIFA, à
Secretaria de Estado da Juventude e
do Desporto, à FPF e à Liga de Clubes.
Rinaldo Martorelli partilhou da mesma
preocupação. "Este clube é muito
recente. Receio que tenha sido criado

apenas com este propósito. Estamos a
investigar e sabemos que muitos dos
atletas venderam os seus bens para
aderirem ao projecto", adiantou.
Martorelli salientou que é preciso
"dar um basta" neste tipo de
situações e lembrou que há muitos
pseudo-empresários que se
aproveitam da fragilidade dos
jogadores que são facilmente
seduzidos por propostas pouco
claras.

Salários em atraso O caso Grémio Esportivo Laranjeiras
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ESPERANÇA PROLONGAMENTO

No passado mês de Agosto, Pelé protagonizou uma das mais
inesperadas transferências de Verão ao assinar pelo Inter de Milão
(onde joga Luís Figo) por cinco temporadas. O clube italiano
contratou-o ao Vitória de Guimarães por dois milhões de euros.
A transferência foi surpreendente porque Pelé, 20 anos, ainda não
era uma aposta forte na equipa vimaranense. Porém, as boas
exibições realizadas ao serviço da Selecção Nacional de sub-20
abriram-lhe as portas na formação "nerazurri". 
Apesar da sua juventude e da natural inexperiência, o técnico
Roberto Mancini decidiu que Pelé faria parte do plantel principal
do Inter. Na presente época, ainda não alinhou em muitos jogos
pelo seu clube na Série A mas o treinador transalpino não abdica do
médio. Já na Selecção Nacional de sub-21, Pelé tem sido presença
assídua nas escolhas de Rui Caçador.  
Médio defensivo, Pelé - alcunha colocada pelos muitos golos que
marcava na sua adolescência já que o seu nome de baptismo é
Vítor Hugo Gomes Passos - nasceu na cidade do Porto, a 14 de
Setembro de 1987. Começou a jogar futebol no Salgueiros mas a
crise financeira do clube de Paranhos levou-o, em 2005, a assinar
pelo Benfica. Pouco utilizado na Luz, em Dezembro desse ano,
transferiu-se para o Vitória de Guimarães. Em 2006/07, ascendeu
ao plantel sénior da formação vimaranense. Foi utilizado em 11
jogos. Contratado pelo Inter no início desta época, procura ainda o
seu espaço num dos mais competitivos campeonatos do mundo.

Com três anos de idade deixou Angola e
veio com a família para Portugal. Nas
camadas jovens do Estoril começou a jogar
"a sério" e nos canarinhos da Linha
despertou a cobiça do Benfica. Ingressou
nos encarnados - chegou a fazer dupla com
o brasileiro Mozer no eixo da defensiva
benfiquista - e por lá ficou durante quatro
épocas e meia. Em 1996/97 rumou a
Espanha para alinhar no Desportivo da
Corunha. Na Galiza permaneceu durante
até 2001/02. Pelo meio uma aventura de
seis meses no Newcastle, de Inglaterra. Em
2002/03, com 32 anos no bilhete de
identidade, regressou ao Benfica. Duas
épocas depois, nova saída para os franceses
do Paris-Saint Germain. No final da época
de 2004/05, Hélder pensava dar por
encerrada a carreira, porém, o ponto final
seria dado uma época depois com as cores
dos gregos do Larissa.
Desde então, Hélder, 35 internacionalizações
por Portugal, tirou o III nível do curso de
treinador e expandiu os seus horizontes.
"Tenho, desde há três meses, uma escola de
futebol para miúdos, na Abóboda, e há seis
meses, um restaurante, em Alcoitão",
explica Hélder. Curiosamente, ou talvez

não, ambas as infraestruturas têm o mesmo
nome: Central 32 - numa clara alusão ao
número usado por Hélder durante a sua
carreira profissional.   
A escola de futebol é para crianças entre os
seis e os 12 anos. Neste momento, 85
miúdos frequentam a escola de Hélder.
"Espero chegar aos 100 até ao final deste
ano e  até aos 150 no final da temporada
desportiva", diz o antigo defesa central
acrescentando que "há lá muitos miúdos
com potencial". 
Hélder Cristovão começou a pensar no seu
futuro pós-futebolista profissional quando
regressou ao Benfica, em 2002/03. "Nessa
altura tirei o II nível de treinador. A veia
para os negócios só surgiu agora", afirma.
E explica: "A ideia é estar muito ocupado,
dessa forma, não estou sempre a pensar no
futebol. Não é fácil quando se deixa de
jogar", adianta.
Apesar dos negócios, Hélder pretende
voltar ao futebol profissional. "Quero
regressar, talvez como treinador ou então
como colaborador de uma equipa. Ainda
não tive contactos mas também ainda não
dei a conhecer os meus planos. É preciso é
ter calma" conclui.

Rui Caçador, seleccionador nacional de sub-21, considera-o a
"revelação da Liga Vitalis". Falamos de Celestino, o médio centro
que alinha no Estoril, por empréstimo do Sporting.
Nascido a 2 de Janeiro de 1987, no Tarrafal (Cabo Verde), Pedro
Celestino Silva Soares começou a carreira no Amora mas ainda
como juvenil ingressou no Sporting. No clube leonino sagrou-se
campeão nacional de juvenis e de juniores (Paulo Bento era o
técnico). Na última temporada foi cedido ao Olivais e Moscavide,
da Liga de Honra. Este ano foi emprestado ao Estoril. No clube da
Linha - ao contrário do que sucedeu em Moscavide - tem sido
titular indiscutível. Um passo importante para a concretização do
seu sonho que é o regresso ao Sporting.
Autocaracteriza-se como um médio que gosta de apostar na meia-
distância e que faz alguns golos na marcação de livres. A estatística
confirma essa análise. Na presente edição da Liga Vitalis já marcou
três golos. Em Outubro, ganhou o Prémio Diadema / Juventude,
troféu promovido pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol para premiar o melhor jogador jovem a actuar na Liga
Vitalis. 
O seu bom desempenho levou Rui Caçador a convocá-lo para a
Selecção Nacional de sub-21. Com a camisola das quinas tem
confirmado as boas prestações realizadas na Liga e será certamente
um jogador a ter em conta pelo seleccionador nacional na
caminhada dos sub-21 para o Europeu de 2009. 

Verdadeiros todo-o-terreno

Pelé

Celestino

Central 32
Hélder Cristovão deixou os relvados em 2005/06. Desde
então, tirou o III nível do curso de treinador e investiu numa
escola de futebol e num restaurante.
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FUTSAL FUTSAL

A Selecção Nacional de futsal alcançou a
sua melhor prestação de sempre em
europeus ao classificar-se na quarta posição
no Campeonato da Europa realizado em
Portugal (as cidades de Gondomar e de
Santo Tirso foram as anfitriãs do evento).
Apesar das expectativas iniciais - que
apontavam para a vitória - Portugal fez uma
boa competição. Passou a primeira fase, foi
batida pela Espanha (actual campeã
europeia e mundial) nas meias-finais e
falhou o pódio por uma unha negra (foi
derrotada  no jogo de atribuição do terceiro
e quarto lugares, pela Rússia por 2-3). 
Pode considerar-se o balanço positivo -

apesar da derrota com a Espanha ter
custado a digerir dado que a cinco minutos
do fim, a selecção portuguesa vencia por 2-
0 (golos de Gonçalo Alves e Ricardinho)
mas os espanhóis conseguiram chegar à
igualdade e depois vencer na marcação das
grandes penalidades -, tanto em termos
desportivos e exibicionais, como no
capítulo organizativo (realce para o público
que aderiu em massa).
Portugal à parte, a Espanha revalidou o
título de campeã europeia ao vencer, na
final, a Itália, por 3-1. Foi o quarto título
europeu para os espanhóis depois dos
triunfos alcançados em 1996, 2001 e 2005. 

O internacional português foi considerado
pela UEFA como um dos 12 melhores
jogadores do Campeonato da Europa de
futsal que decorreu em Novembro nas
cidades de Gondomar e Santo Tirso. 
Sobre Ricardinho, o mais jovem jogador
da Selecção Nacional de futsal, o órgão
que gere o futebol europeu escreveu o
seguinte: "O jovem de 22 anos impôs-se
como um dos maiores novos talentos da
modalidade, marcando o golo do torneio,
num espectacular pontapé acrobático que
colocou Portugal em vantagem diante da
Espanha, por 2-0. Os anfitriões sairiam
derrotados, mas Ricardinho estará
certamente envolvido em muitas vitórias
futuras". Já antes do início da
competição, a UEFA considerou-o a
grande figura da selecção portuguesa. "O
homem a quem chamam 'O mágico' é o
jogador mais admirado em Portugal,
célebre pelas fintas rápidas (que fazem
lembrar Cristiano Ronaldo) e pelos golos

espectaculares que marca", referiu a
UEFA na sua publicação.
Ricardinho, actual jogador do Benfica,
nasceu para o futsal ao serviço do Miramar.
Tanto deu nas vistas que os encarnados não
hesitaram em contratá-lo. Apesar de ter
vículo com o clube da Luz até 2011, o ala
tem sido muito assediado por grémios
estrangeiros, principalmente de Espanha.
Um piscar de olhos que Ricardinho não
desdenha já que nunca escondeu que
deseja, um dia, competir no campeonato
espanhol, considerado um dos mais
competitivos do mundo.  
Além do português, a UEFA elegeu
Alexander Feller (Itália), Luis Amado
(Espanha), Marko Peri? (Sérvia),
Shayakhmetov (Rússia), Roman Mareš
(República Checa), Serhiy Sytin (Ucrânia),
Cirilo (Rússia), Fabiano Assad (Itália),
Kike (Espanha), Florin Matei (Roménia) e
Predrag Rajic (Sérvia) como os melhores
12 jogadores do Europeu.

Quarto lugar histórico Ricardinho
entre os melhores 

Classificação final:

1.º - Espanha; 

2.º - Itália; 

3.º - Rússia; 

4.º - Portugal; 

5.º - Sérvia; 

6.º - Roménia; 

7.º - Ucrânia; 

8.º - República Checa.
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GALERIA

Marco Paulo (E. Amadora) ganhou um
computador Tsunami no sorteio do SJPF

Portugal, 1 Inglaterra, 1 (sub-21)

Celestino (Estoril) com o prémio Diadema /
Juventude

Manchester United, 2 Sporting, 1 (Champions)

FC Porto 2, Marselha, 1 (Champions)          Liverpool, 4 FC Porto, 1 (Champions)

Celtic, 1 Benfica, 0 (Champions)                  Sporting, 2 Roma, 2 (Champions)               Braga, 1 B. Munique, 1 (Taça UEFA)

Benfica, 1 AC Milan, 1 (Champions)

Rui Costa (Benfica) com o prémio KIA / Jogador do Mês

Paulo Machado (Leixões) com o prémio
Holmes Place / Juventude

Marinho (Fátima) com o prémio Tsunami /
Jogador do Mês



Cristiano Ronaldo contra Kaká e Messi
Os três jogadores foram os mais votados pelos seleccionadores e capitães
nacionais da lista de 30 futebolistas (onde também estava Deco) e, por isso, são
os candidatos ao  prémio FIFA World Player 2007.
A FIFA divulgou também que as brasileiras Cristiane e Marta e a alemã Birgit
Prinz são as finalistas para o mesmo galardão no que diz respeito ao futebol
feminino.
Os vencedores serão conhecidos a 17 de Dezembro, em Zurique, na gala do
órgão que gere o futebol mundial. Até ao momento, Luís Figo, em 2001, foi o
único jogador português a ganhar este troféu.

SJPF no congresso da FIFPro
A principal nota do congresso anual da FIFPro, que decorreu entre 22 e 25 de
Novembro, em Barcelona, e que contou com a presença do SJPF - representado
por Joaquim Evangelista e por Nogueira da Rocha - foi a eleição de Gerardo
Movilla para a presidência do organismo.
O presidente do sindicato espanhol de jogadores sucede ao francês Philippe
Piat. Recorde-se que em 2005, em congresso, ficou decidido que Philippe Piat e
Gerardo Movilla iriam partilhar a presidência da FIFPro durante o período
compreendido entre  2005 a 2009. No congresso de Barcelona, Piat - que
continuará a ser o presidente da divisão Europa - foi nomeado presidente
honorário da FIFPro.

Diálogo Social
em Lisboa
A apenas alguns meses de distância
para formalizar os resultados do seu
trabalho ante a União Europeia - em
Maio de 2008, em Bruxelas -, a FIFPro
reuniu na capital portuguesa nos
passados dias 8 e 9 de Novembro.
No encontro estiveram presentes
Gerardo Movilla, actual presidente da
FIFPro, embora em Lisboa ainda
estivesse na qualidade de vice-
presidente, e dirigentes pertencentes
a diversos sindicatos de jogadores da
Europa Ocidental (entre eles, Joaquim
Evangelista, presidente do SJPF, e
Nogueira da Rocha, presidente da
mesa da assembleia geral do SJPF).
Destaque para a visita aos trabalhos
de Laurentino Dias, secretário de
Estado da Juventude e do Desporto.

Portugal
e o Mundial
de 2010

O sorteio ditou que
a Selecção Nacional
defronte na fase de

qualificação para o Mundial de 2010 -
a disputar na África do Sul - as
selecções da Suécia, Dinamarca,
Hungria, Albânia e Malta. Estas
selecções estão agrupadas no Grupo
1. Os jogos de apuramento disputar-
se-ão entre Agosto de 2008 e Outubro
de 2009.
Para o Campeonato do Mundo de
2010, na qualificação europeia, serão
apurados os nove vencedores de cada
grupo, enquanto os oito melhores
segundos jogarão um "play-off" para
encontrar mais quatro finalistas.
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