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EDITORIAL

Impõe-se, antes de mais, referir, em jeito de
confissão, que foste o meu ídolo, quer pela
posição que brilhantemente ocupavas e
desempenhavas no rectângulo de jogo, quer,
sobretudo, pela forma com que o fizeste.
Na verdade, o médio romântico, criativo,
inteligente - autêntico "maestro" - sempre me
inspirou e reflectiu o meu modelo de futebol.
Jogadores como tu, Francescoli, Schuster,
Laudrup, Platini ou Maradona fazem parte do meu
imaginário e, com pena minha, o teu  abandono
leva-me a constatar que esse jogador está em
"vias de extinção".
Concomitantemente, constata-se que outros
valores supremos do futebol português têm vindo
a finalizar a sua carreira desportiva, entre outros,
Jorge Costa, Vítor Baía e João Pinto.
Dir-se-á, por outras palavras, que as "reservas de
ouro" do futebol português, pese embora o
despontar de novos valores, estão a decrescer.
Ora, falar das tuas qualidades humanas e
profissionais seria extremamente fácil mas
redundante, já que outros o disseram
avalizadamente nos vários aspectos que a análise
encerra.
Fácil e redundante seria também porque, como
soi dizer-se, "o que é evidente vê-se não se
demonstra" e a tua vida é um exemplo
paradigmático dessa evidência.
No entanto, a tristeza inerente à partida encerra,
correlativamente, um sentimento de alegria numa

dupla vertente.
Em primeiro lugar, se é triste ver partir quem
muito ainda poderia dar, enriquecendo o futebol
nacional e internacional, apraz registar que a tua
decisão foi tomada no momento que julgaste
oportuno o que quer dizer que, agora como em
outras situações, soubeste sair pela "Porta
Grande".
Por outro lado, e felizmente, o fim da carreira não
configura tão somente uma meta mas também
um ponto de partida.
É pois com dupla satisfação que constato a tua
integração na estrutura dirigente do futebol, quer
por traduzir uma medida defendida por mim
enquanto presidente do Sindicato, quer ainda
porque a excelência do teu futebol transportada
para outras áreas, como dizia e bem Jorge
Valdano, são garantia de êxito.
Em conclusão, choro a perda de um dos meus
ídolos (Maradona foi outro) mas congratulo-me
com o aparecimento de um novo dirigente que,
agora como antes, prestigiará o futebol português.
Por último, com votos das maiores felicidades,
cumpre, em meu nome pessoal e de presidente da
Direcção do Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol, manifestar total disponibilidade para
resolver os problemas que afectam o futebol.

Joaquim Evangelista
Presidente da DIrecção
jevangelista@sjpf.pt
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Fernando Albino de Sousa Chalana
nasceu a 10 de Fevereiro de 1959, no
Barreiro. Desde tenra idade se viu que se
estava perante um predestinado para o
futebol. Na primeira participação nos
"Jogos Juvenis do Barreiro" arrecadou a
Taça Joanina (Melhor Marcador) em
futebol de salão, alinhando pela equipa
de Serpa Pinto. 
O Unidos e o Sporting do Lavradio
lançaram-lhe "olhinhos" mas Chalana
optou pelo atletismo. Pela CUF sagrou-
se campeão de Lisboa em iniciados e 5.º
classificado no Campeonato Nacional. 
A paixão pelo atletismo foi efémera e
aos 14 anos de idade regressou ao
futebol. Fez testes na CUF (na mesma
altura que Carlos Manuel) mas foi
reprovado! O Barreirense agradeceu. 
Pelo clube do Barreiro fez apenas seis
jogos. Sem o conhecimento dos seus
pais foi transferido para o Benfica por
750 contos. O Sporting entrara na
corrida mas negou pagar semelhante
verba por um juvenil (embora jogasse
pelos seniores do Barreirense). 
Com apenas 17 anos e 25 dias estreou-
se na primeira equipa do Benfica. Foi a
6 de Março de 1976 frente ao Farense
(vitória por 3-0). Até então, foi o
jogador mais novo a estrear-se na I
Divisão. Com 17 anos sagrou-se
campeão nacional de seniores e juniores
e jogou pelas selecções de juniores,
esperanças e AA. Na época seguinte já
era titular indiscutível no Benfica.    

Dotado de uma técnica excepcional,
Chalana era o alvo preferencial dos
defesas contrários. As marcações
impiedosas valeram-lhe algumas lesões
bastante graves. A 10 de Novembro de
1979 o varzinista Brandão provocou-lhe
uma rotura de ligamentos e fractura do
perónio da perna direita. Oito meses no
estaleiro. Menos de dois anos depois,
partiu novamente a perna direita, num
treino no Jamor. 
Antes do Europeu de 1984 esteve várias
vezes para abandonar o Benfica por
questões contratuais mas os encarnados
conseguiram sempre segurá-lo.
O Campeonato da Europa de 1984 foi o
momento de glória de Chalana. O
extremo esquerdo brilhou intensamente e
foi um dos melhores jogadores da
competição. 
Os franceses ficaram encantados pelo
Pequeno Genial e o Bordéus conseguiu
contratá-lo ao Benfica por 220 mil
contos (com esse dinheiro, o clube
fechou o terceiro anel do antigo Estádio

da Luz). 
Em França, lesões atrás de lesões
impediram a sua consagração. Em 1987
regressou ao Benfica. Não voltou a ser
feliz. Em 1990/91 ingressou no
Belenenses e na época seguinte
transferiu-se para o Estrela da Amadora
onde esteve uma temporada antes de
terminar a carreira de jogador
profissional.      
Ao longo da sua carreira conquistou seis
títulos de campeão nacional, três Taças
de Portugal, duas supertaças, um
campeonato de França e somou 27
internacionalizações (dois golos).

Treinador.
Fernando Chalana iniciou a sua carreira
de treinador na formação do Benfica
(venceu o Campeonato Nacional de
juniores em 1999/2000). 
Em Janeiro de 2002 foi chamado para
integrar a equipa técnica do plantel
principal, então liderado por Jesualdo
Ferreira. Na época seguinte, assistiu à
saída de Jesualdo Ferreira e orientou a
equipa antes da chegada de José António
Camacho. Na sua curta experiência à
frente do banco encarnado (apenas um
jogo frente ao Sporting de Braga que
ganhou por 3-0) realce para a aposta em
Miguel como defesa direito. No final
dessa época, saiu da Luz para ser
adjunto de José Gomes no Paços de
Ferreira. Na "capital do móvel" não foi
feliz e regressou ao Benfica para integrar
a equipa de Ronald Koeman. Depois do
adeus do holandês trabalhou nas equipas
técnicas lideradas por Fernando Santos e
por Camacho. Durante a presente época,
Camacho bateu com a porta e os
dirigentes do Benfica decidiram
convidar novamente para técnico
principal dos encarnados. Uma aposta
que não teve sucesso. Em princípio, na
próxima temporada retomará a posição
de adjunto do treinador que o Benfica
contratar. 
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VELHAS GLÓRIAS

Senhor de um pé
esquerdo mágico,
Fernando Chalana, o
Pequeno Genial,
encantou as plateias
dos estádios nas
décadas de 70 e 80.

Com a "venda" de Chalana, o Benfica fechou o
terceiro anel

CHALANA





6

EURO 2008

O seleccionador nacional Luiz Felipe
Scolari revelou em Viseu a lista dos
23 jogadores que representarão
Portugal no Campeonato da Europa
que será disputado na Suíça e na
Áustria, entre 7 e 29 de Junho.
Comparativamente com os
convocados para o Mundial de 2006
há a registar 11 alterações. Assim,
saíram dos eleitos de Scolari os
jogadores Bruno Vale, Ricardo Costa,
Marco Caneira, Nuno Valente, Hugo
Viana, Maniche, Costinha, Tiago, Figo,

Boa Morte e Pauleta.
Já as novidades são as chamadas de
Rui Patrício, Bosingwa, Pepe, Jorge
Ribeiro, Bruno Alves, João Moutinho,
Miguel Veloso, Raul Meireles, Hugo
Almeida, Nani e Ricardo Quaresma.
Portugal está incluído no Grupo A
juntamente com as selecções da
Suíça, República Checa e Turquia. A
Selecção Nacional jogará a primeira
fase do Campeonato da Europa nos
estádios suíços de St. Jacob Park
(Basileia) e de Genebra.

Os comandados de Luiz Felipe Scolari
entrarão em acção no dia 7, frente à
Turquia, em Genebra. O segundo jogo
será no dia 11, perante o seleccionado
checo, em Basileia. Por fim, Portugal
encerrará a primeira fase ante a
Suíça, a 15 de Junho, novamente em
Basileia. Os quartos-de-final
disputam-se entre 19 e 22 de Junho,
as meias-finais entre 25 e 26, e a
grande final será a 29 de Junho, no
Estádio Ernst Happel, em Viena, na
Áustria.

Defesas: 
- Bosingwa (FC Porto)
- Paulo Ferreira (Chelsea)
- Miguel (Valencia)
- Ricardo Carvalho (Chelsea)
- Pepe (Real Madrid)
- Bruno Alves (FC Porto)
- Fernando Meira (Estugarda)
- Jorge Ribeiro (Boavista) 

Médios: 
- Deco (Barcelona)
- Petit (Benfica)
- Raúl Meireles (FC Porto)
- Miguel Veloso (Sporting)
- João Moutinho (Sporting) 

Avançados: 
- Nuno Gomes (Benfica)
- Cristiano Ronaldo (Manchester United)
- Simão (Atlético Madrid)
- Nani (Manchester United)
- Hélder Postiga (Panathinaikos)
- Hugo Almeida (Werder Bremen)
- Ricardo Quaresma (FC Porto) 

Os 23 convocados 

Os 23 para o Euro 2008

Guarda-redes: 
- Ricardo (Betis)
- Quim (Benfica)
- Rui Patrício (Sporting) 
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QUIM (32 anos), 24 int. RICARDO (32 anos), 74 int.

FERNANDO MEIRA (29 anos), 48 int. JORGE RIBEIRO (26 anos), 8 int.

RUI PATRÍCIO (20 anos), 0 int. BRUNO ALVES (26 anos), 10 int. FERNANDO

BOSINGWA (25 anos), 7 int. PEPE (25 anos), 2 int.
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EURO 2008

MIGUEL (28 anos), 46 int. PAULO FERREIRA (29 anos), 46 int.

RICARDO CARVALHO (30 anos), 42 int. DECO (30 anos), 52 int.

PETIT (31 anos), 53 int. JOÃO MOUTINHO (21 anos), 12 int.

MIGUEL VELOSO (22 anos), 5 int. RAÚL MEIRELES (25 anos), 8 int.
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CRISTIANO RONALDO (23 anos), 54 int HÉLDER POSTIGA (25 anos), 31 int.

HUGO ALMEIDA (24 anos), 8 int. NANI (21 anos), 12 int.

NUNO GOMES (31 anos), 68 int. RICARDO QUARESMA (24 anos), 20 int.

SIMÃO (28 anos), 60 int. LUIZ FELIPE SCOLARI (59 anos)
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Prémio Kia
Jogador do Mês

No início da época, Luís Aguiar foi cedido
por empréstimo pelo FC Porto ao Estrela da
Amadora. Na Reboleira, o jogador uruguaio
sentiu muitas dificuldades e apenas realizou
cinco jogos com a camisola tricolor.
Em Janeiro, Luís Aguiar trocou a Amadora
por Coimbra e o seu desempenho desportivo
deu uma volta de 180 graus. Na Académica
voltou a jogar e a fazer jogar e o seu talento
emergiu. Desde Janeiro disputou 12 desafios
com a camisola dos "estudantes".
O médio terminou a época em grande forma
e por isso venceu o Prémio KIA/Jogador do
Mês, galardão instituído pelo SJPF com o

apoio da KIA e da Montra do Vidro.
Na corrida por este troféu, Luís Aguiar
bateu os portistas Lisandro López e Ricardo
Quaresma. 
A quarta posição foi para Quim, guarda-
redes do Benfica, e a quinta para outro
guardião: Peter Jehle, do Boavista. Wesley,
do Paços de Ferreira, foi sexto, Júlio César,
do Belenenses, sétimo, e Orlando, da
Académica, oitavo. Nuno Piloto, também da
Académica, foi nono classificado, e
Liedson, do Sporting, fechou a tabela dos
dez melhores jogadores da Bwin Liga
durante o mês de Abril. 

O médio dos "estudantes" foi
eleito pelo SJPF o melhor
jogador da Bwin Liga durante
o mês de Abril. 

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Luís Aguiar (Académica) 

Lisandro López (FC Porto) 

Quaresma (FC Porto) 

Quim (Benfica) 

Peter Jehle (Boavista) 

Wesley (Paços de Ferreira) 

Júlio César (Belenenses) 

Orlando (Académica) 

Nuno Piloto (Académica) 

Liedson (Sporting)

BWIN LIGA

Luís Aguiar
Professor

Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro
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Bilhete de identidade
Nome
LUÍS AGUIAR
Data de nascimento
17/11/1985
Naturalidade Mercedes, Uruguai
Altura 1,82 m
Peso 79 kg
Posição Médio ofensivo

Estreia na I Liga
E. Amadora 0, Sporting, 2 (16 de
Setembro de 2007)
Clubes Liverpool de Montevideu
(Uruguai), Universidad Concépcion
(Chile), E. Amadora e Académica
Títulos N.D.
Internacional pelo Uruguai
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Prémio Holmes Place
Juventude

BWIN LIGA

O médio do Leixões foi
considerado pelo SJPF o jogador
jovem mais valioso da Bwin Liga
durante o mês de Abril. 

É a segunda vez durante a presente época -
a primeira tinha sido em Setembro - que
Paulo Machado arrecada este troféu. 
Uma conquista que não espanta já que o
internacional sub-21 teve um final de
temporada em alta e o seu valor ajudou em
muito o Leixões a garantir permanência na
Bwin Liga.
Na luta pela conquista pelo Prémio Holmes
Place/Juventude, Paulo Machado levou a
melhor sobre Miguel Veloso, do Sporting, e
Rolando, do Belenenses. 
João Moutinho, o jogador que mais vezes
conquistou este galardão ao longo da época
(quatro), foi o quarto classificado, e João
Ribeiro, da Naval 1.º de Maio, o quinto. 
A sexta posição foi para Rui Patrício,
guarda-redes do Sporting, e a sétima para
Bruno Gama, do Vitória de Setúbal. No
oitavo lugar surge outro "leão", Yannick
Djaló, e no nono, Tiago Gomes, do Estrela
da Amadora. Por fim, Fábio Coentrão, do
Nacional da Madeira, fechou a tabela dos
dez jogadores jovens mais em evidência na
Bwin Liga no mês de Abril.

Paulo
Machado

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Paulo Machado (Leixões) 

Miguel Veloso (Sporting) 

Rolando (Belenenses) 

João Moutinho (Sporting) 

João Ribeiro (Naval) 

Rui Patrício (Sporting) 

Bruno Gama (V. Setúbal) 

Yannick Djaló (Sporting) 

Tiago Gomes (E. Amadora) 

Fábio Coentrão (Nacional)

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

LIGA VITALIS

O médio do Gil Vicente
sucedeu aos seus colega Pedro
Ribeiro e Maciel na conquista
do Prémio Tsunami/Jogador do
Mês. 

Há seis épocas em Barcelos, Luís Coentrão
realizou a sua melhor temporada de sempre
no capítulo da concretização: sete golos.
Titular indiscutível no Gil Vicente, este
médio de 31 anos participou em 27 dos 30
jogos que a sua equipa disputou na liga
Vitalis.
Depois dos seus colegas Pedro Ribeiro e
Maciel terem vencido o Prémio
Tsunami/Jogador do Mês nos meses de
Fevereiro e Março, Luís Coentrão não quis
ficar atrás e arrebatou o troféu. Para esta
conquista o número 27 gilista bateu Júlio
César, do Santa Clara, e Feliciano, do
Gondomar. 
Leandro Tatu, do Desportivo das Aves, ficou
no quarto lugar, e Maurinho, do Beira-Mar,
no quinto. Seguiram-se Ricardo
Nascimento, do Trofense, Evandro, do Rio
Ave, e Cláudio, do Vizela. 
O nono lugar foi para Paulo Tavares, do
Estoril, e Ferreira, do Penafiel, na décima
posição, fechou o "ranking" dos dez mais da
Liga Vitalis durante o mês de Abril. 

Luís
Coentrão

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Luís Coentrão (Gil Vicente) 

Júlio César (Santa Clara) 

Feliciano (Gondomar) 

Leandro Tatu (Desp. Aves) 

Maurinho (Beira-Mar) 

Ricardo Nascimento (Trofense) 

Evandro (Rio Ave) 

Cláudio (Vizela) 

Paulo Tavares (Estoril) 

Ferreira (Penafiel) 

Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro



Prémio Diadema
Juventude

LIGA VITALIS

O avançado do Freamunde foi
eleito pelo SJPF o jogador jovem
mais valioso da Liga Vitalis
durante o mês de Abril. 

Formado no FC Porto depois de ter dado os
primeiros pontapés no Grijó, Diogo é um
jogador para quem o futuro parece sorrir.
Com 10 golos foi o quinto melhor marcador
da Liga Vitalis. Este registo permite deduzir
que fez uma boa escolha ao optar pelo
Freamunde quando subiu a sénior e foi
obrigado a deixar o Dragão. Avançado puro,
Diogo tanto pode jogar a ponta-de-lança
como nas alas.
Na corrida pelo Prémio Diadema/Juventude,
Diogo bateu Yazalde, do Varzim, e
Serginho, do Feirense. 
João Pedro, do Penafiel, ficou na quarta
posição e Varela, do Estoril, fechou o "top
five". O sexto lugar foi para Camora, do
Beira-Mar, e o sétimo para Carlos Saleiro,
ponta-de-lança do Fátima. Mário Felgueiras,
guarda-redes do Portimonense, posicionou-
se na oitava posição e Miguel Lopes, do Rio
Ave, na nona. 
Por fim, Pedro Correia, do Olhanense,
completou a lista dos dez melhores jovens
jogadores da Liga Vitalis durante o mês de
Abril. 

Diogo

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Diogo (Freamunde) 

Yazalde (Varzim) 

Serginho (Feirense) 

João Pedro (Penafiel) 

Varela (Estoril) 

Camora (Beira-Mar) 

Carlos Saleiro (Fátima) 

Mário Felgueiras (Portimonense) 

Miguel Lopes (Rio Ave) 

Pedro Correia (Olhanense) 
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Troféu do Prémio Juventude
produzido pela Montra do Vidro
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Prémio Fair Play Colectivo

Académica

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 

Académica     - 1 ponto
V. Guimarães - 2 pontos
FC Porto         - 6 pontos
Nacional      - 7 pontos
Marítimo         - 10 pontos
Sporting       - 11 pontos
V. Setúbal       - 12 pontos
E. Amadora - 12 pontos
P. Ferreira    - 12 pontos
Benfica         - 14 pontos
Leixões        - 16 pontos
Belenenses  - 16 pontos
Boavista     - 16 pontos
Naval           - 18 pontos
Sp. Braga     - 27 pontos
U. Leiria      - 29 pontos

Portimonense

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 

Portimonense - 6 pontos
Vizela                - 7 pontos
Estoril               - 7 pontos
Beira-Mar         - 7 pontos
Trofense           - 8 pontos
Gondomar   - 8 pontos
Olhanense      - 9 pontos
Feirense           - 9 pontos
Freamunde     - 10 pontos
Santa Clara     - 11 pontos
Rio Ave            - 13 pontos
Fátima              - 14 pontos
Varzim              - 15 pontos
Penafiel           - 15 pontos
Desp. Aves       - 19 pontos
Gil Vicente      - 20 pontos

LIGA VITALISBWIN LIGA

Troféu do Prémio Fair Play
Colectivo produzido pela

Montra do Vidro
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Segundo um estudo do SJPF, na
época de 2007/08, os jogadores
estrangeiros estiveram em maioria na
Bwin Liga e os portugueses na Liga
Vitalis.
O objectivo deste trabalho do SJPF
assentou basicamente em três
premissas: 
- A permanente defesa do jogador
português na óptica da utilização nas
competições nacionais; 
- A desmistificação da ideia de que há
uma forte aposta dos clubes e SAD
nos jogadores nacionais; 
- Alertar para o crescente
desemprego no mundo do futebol
profissional.
Após a realização deste estudo pode
concluir-se que em 2007/08 registou-
se uma utilização maioritária de
atletas estrangeiros (57 por cento) na
Bwin Liga. A supremacia foi clara ao
longo das 30 jornadas.
Dos 16 clubes que competiram na
Bwin Liga, o Leixões foi o emblema
que utilizou mais jogadores
portugueses e o Nacional da Madeira
quem mais apostou em jogadores
estrangeiros.

Já a Académica de Coimbra e o
Estrela da Amadora foram os clubes
mais equilibrados no capítulo de
utilização de jogadores portugueses
versus estrangeiros. Todos os
restantes, com excepção do Leixões,
privilegiaram os futebolistas
estrangeiros.
Comparativamente com a época de
2006/07, a percentagem de
utilização de jogadores estrangeiros
subiu de 52 para 57 por cento. Ao
invés a de portugueses desceu de 48
para 43 por cento.
Na Liga Vitalis, o cenário foi diferente
já que os clubes/SAD que
competiram neste campeonato
apostaram sobretudo em jogadores
portugueses (68 por cento). Apenas
no Rio Ave houve uma maior
utilização de atletas estrangeiros.
O Fátima foi a equipa "mais
portuguesa" da competição e o
Beira-Mar a mais equilibrada na
relação portugueses/estrangeiros.
Em relação à época de 2006/07
constatou-se que a percentagem de
jogadores portugueses utilizados
passou de 65 para 68 por cento e a

de estrangeiros decresceu de 35 para
32 por cento.
Para Joaquim Evangelista o facto de
haver uma maior predominância de
jogadores estrangeiros, em
detrimento dos portugueses,
sobretudo na Bwin Liga, não é
benéfico para os clubes: "Os clubes
devem apostar mais nos jogadores
portugueses, que têm mais qualidade
que muitos estrangeiros que estão no
futebol português", adiantou. O
presidente do SJPF considerou ainda
que tal realidade "descaracteriza os
clubes e a identidade nacional".
Evangelista alertou também para a
falta de oportunidades de trabalho
para os jogadores portugueses - o
que os leva, em muitos casos, a
emigrarem para campeonatos pouco
competitivos - e garantiu que "há
desemprego na classe e em números
preocupante".
Para o presidente do SJPF os dados
deste estudo exigem "uma maior
reflexão" por parte dos dirigentes dos
clubes e das SAD e uma consequente
maior aposta nos jogadores
portugueses.

ESTUDO

Estrangeiros dominam na Bwin
Liga e portugueses na Liga Vitalis
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Número médio de jogadores utilizados
- portugueses e estrangeiros

Dados Globais
Jogadores Utilizados: 222
Jogadores Portugueses: 95 - 43%
Jogadores Estrangeiros: 128 - 57%

Nota: Predominância dos Jogadores Estrangeiros.

Valores médios por clubes
A utilização de jogadores portugueses só foi superior no
Leixões.
Houve paridade nos clubes: Académica e Amadora.
Nos restantes clubes a predominância foi de jogadores
estrangeiros. Com destaque para o Nacional, com
utilização quase total de jogadores estrangeiros.

O futebol profissional
ESTUDO

Dados Globais
Jogadores Portugueses: 106 – 48% (2006/2007)    

95 – 43% (2007/2008)
Jogadores Estrangeiros: 117 – 52%  (2006/2007)  

128 – 57% (2007/2008)
Comparação de jogadores portugueses e estrangeiros,
utilizados nas  épocas 2006/2007 e 2007/2008

Verifica-se uma descida e uma subida de 5% de
portugueses e estrangeiros na presente época, em
relação à época anterior.

Número médio de jogadores utilizados 
- portugueses e estrangeiros

Dados Globais
Jogadores Utilizados: 222
Jogadores Portugueses: 151 - 68%
Jogadores Estrangeiros:   72 - 32%

Nota: Ao contrário da bwin LIGA, a predominância foi dos
jogadores portugueses, mais do dobro.

Dados Globais
Jogadores Portugueses: 142 – 65% (2006/2007)   

151 – 68% (2007/2008)
Jogadores Estrangeiros:   77 – 35%  (2006/2007)   

72 – 32% (2007/2008)
Comparação de jogadores portugueses e estrangeiros,
utilizados nas  épocas 2006/2007 e 2007/2008

Verifica-se uma subida e uma descida de 3%, de
portugueses e estrangeiros na presente época, em
relação à época anterior.

Valores médios por clubes
A utilização de jogadores estrangeiros só foi superior no
Rio Ave.
Houve paridade no Beira-Mar.
Nos restantes clubes a predominância foi de jogadores
portugueses.
Destaque para os clubes: Fátima, Varzim, Freamunde,
Gondomar, Gil Vicente, Aves e Feirense, com uma
utilização quase total de jogadores portugueses.
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INCUMPRIMENTO SALARIAL

Uma "novela"
tricolor
Após três dias sem treinarem em sinal de protesto, os
jogadores do Estrela da Amadora fartaram-se das
promessas de pagamento dos salários em atraso por
parte de António Oliveira, presidente do clube da
Reboleira, e no passado dia a 9 de Maio, deslocaram-se
à sede do Sindicato dos Jogadores Profissionais de
Futebol, em Lisboa, para tomarem uma posição de
força. Ou seja, lançarem um pré-aviso de rescisão
colectiva dos contratos de trabalho.
Depois de nove horas de espera, o presidente do
Estrela da Amadora finalmente apareceu e pagou, por
cheque, aos jogadores dois dos três meses de salários
em atraso.
Um desfecho que não foi fácil já a "novela" durou todo
o dia. Na manhã do dia 9 de Maio, os jogadores foram
confrontados com novo adiamento dos ordenados em
falta e, por esse motivo, não treinaram.
Então Maurício, um dos capitães do Estrela, leu um
comunicado denunciando a situação e ameaçando com
o decreto de pré-aviso de rescisão colectiva. Esperaram
até às 13h30 pelo dinheiro e nada.
Posto isto, deslocaram-se para a sede do SJPF para
que fosse redigido o documento de rescisão.
Joaquim Evangelista, presidente do SJPF, entrou em
contacto telefónico com o seu homólogo do Estrela e
este garantiu que iria ao Sindicato liquidar as verbas
em falta para com os jogadores.
Finalmente, às 19 horas, António Oliveira deu entrada
nas instalações do SJPF e pagou, em cheque, aos
jogadores dois dos três meses de salários em atraso.
Ficou por pagar o mês de Abril.
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RUI COSTA

Onze de Maio de 2008 ficará para a
história do futebol português como o
dia em que Rui Costa, 36 anos, se
despediu dos relvados. As mais de 55
mil pessoas presentes no Estádio da
Luz, o "seu palco", homenagearam o
"maestro".
Foi o ponto final numa carreira de 18
anos ao mais alto nível de um
excelente jogador mas acima de tudo
de um verdadeiro desportista.
No seu 776.º jogo (repartidos por AC
Milan, Benfica, Fafe, Fiorentina e
Selecção Nacional), Rui Costa não
marcou qualquer golo - tentou várias
vezes para abrilhantar ainda mais a
sua festa - na vitória do Benfica por 3-
0 frente ao Vitória de Setúbal mas,
uma vez mais, a sua classe não deixou
ninguém indiferente.
Não faltaram lágrimas e emoção
nessa noite. Desde a entrada para o
aquecimento até ao momento do jogo
em que foi substituído, já perto do

final do encontro. Todos os presentes
no estádio se renderam ao número 10
encarnado.
Após o apito final, Rui Costa, em pleno
centro do relvado, falou a todos os
adeptos: 
"Obrigado por tudo o que me deram,
obrigado pelo carinho que sempre
demonstraram por mim. Nunca é de
mais agradecer tudo o que me deram.
Estou emocionado sim, mas com
orgulho. Acabo cansado, acabo
exausto, mas muito feliz. Acabo no
meu estádio, no meio da minha
gente".
Um adeus sentido e justo de um dos
maiores futebolistas portugueses de
todos os tempos. Segue-se um novo
ciclo na vida de Rui Costa: o de
dirigente desportivo.
Todos nós, sem excepção, devemos, a
Rui Costa, um obrigado pela sua
grande carreira e por tudo o que fez -
e ainda fará - pelo futebol.

Para sempre recordar
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Lisboa não esqueceu o "maestro"
Antes do início do jogo com o Vitória de
Setúbal, Rui Costa foi agraciado pela
Câmara Municipal de Lisboa (CML)
com a Medalha de Ouro da Cidade e
pelo Benfica com um "10" em prata.
A autarquia aprovou a distinção por

unanimidade. A proposta de atribuição
da medalha, subscrita pelo presidente
da CML, António Costa, qualificou Rui
Costa como "uma das maiores figuras
do futebol português das últimas
décadas".
A deliberação considerou que a CML
não deveria alhear-se do momento
assinalável que constitui o
encerramento da carreira deste
grande futebolista português.
"Além da excelência da sua carreira de
jogador profissional, Rui Manuel César
Costa deu sempre mostras de um
assinalável 'fair play', reconhecido por
todos os intervenientes do fenómeno
futebolístico, incluindo adversários
desportivos, tornando-se um bom
exemplo para todos os jovens
desportistas", defendeu a deliberação
da autarquia lisboeta.
Ao longo da sua carreira de 18 anos,
Rui Costa recheou o seu currículo de
grandes feitos. Lançado em 1991 por
Sven-Göran Eriksson, o médio
conquistou um Campeonato Nacional

e uma Taça de Portugal pelo Benfica,
antes de rumar à AC Fiorentina, em
1994. Em Florença depressa ganhou o
estatuto de intocável - formou uma
dupla temível com o argentino
Batistuta - e a alcunha de "il maestro".
Seguiu-se, em 2001/02, a
transferência para o AC Milan.
No total, em Itália, conquistou três
Taças de Itália, duas Supertaças e um
Campeonato Nacional. Pelo AC Milan
venceu ainda a Liga dos Campeões,
em 2002/03, e a Supertaça Europeia,
em 2003.
Em 1991 arrecadou o seu primeiro
grande título, ao sagrar-se campeão
do Mundo de Sub-20, em Lisboa. Um
feito que Rui Costa gosta de recordar
como o momento mais feliz da sua
carreira.
Estreou-se na principal selecção de
Portugal a 31 de Março de 1993, num
empate a uma bola frente à Suíça.
Disse adeus à Selecção Nacional após
a final do Euro 2004. Somou 94
internacionalizações (26 golos).
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ENTRETENIMENTO

A convite da KIA (um dos parceiros do
SJPF e um dos patrocinadores do Euro
2008), vários ex-jogadores de futebol
disputaram um torneio de grandes
penalidades no Salão Internacional do
Automóvel, em Lisboa.
A competição foi renhida - assistiu-se a
bons remates, boas defesas do guarda-
redes electrónico e ainda a alguns
falhanços clamorosos - mas José Carlos
(ex-jogador do Benfica, do Vitória de
Guimarães, entre outros, e actual elemento
da direcção do SJPF) não deu hipóteses e
na final foi mais certeiro que Carlos Xavier.
A KIA premiou o esforço dos finalistas e
ofereceu a José Carlos e Carlos Xavier duas
viagens ao Euro 2008 para assistirem ao
jogo entre as selecções de Portugal e da
Suíça, no próximo dia 15 de Junho.
Além de José Carlos e de Carlos Xavier, o
torneio contou ainda com as presenças de
velhas glórias do passado como António
Simões, Hilário, Paulo Madeira, Pedro
Xavier, Matine,Artur Correia,Joaquim
Rebelo,Vítor Martins e Alfredo Franque,
entre outros.

José Carlos e Carlos Xavier 
arrasam nos penáltis
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Mais um passo para Humberto
PROTECÇÃO SOCIAL

A 24 de Maio de 2005, Mauro Gama e
Humberto Miranda (jogadores do
Estrela da Amadora emprestados ao
Tourizense) sofreram um acidente de
viação na A1 quando se dirigiam para
mais um treino em Touriz.
Mauro Gama faleceu. Humberto
Miranda ficou em coma durante quatro
meses e sofreu a amputação de uma
perna. Há cerca de oito meses ficou
sem a outra perna.
Desde o trágico acidente que o SJPF
acompanha e apoia Humberto Miranda,
tanto a nível financeiro como jurídico (o
processo está em tribunal dado que os
dois clubes não assumem e empurram
as responsabilidades) já que Adília
Miranda (a mãe de Humberto) é o único
suporte económico da família.
Três anos se passaram e o Sindicato
teve agora a possibilidade de oferecer
ao jovem ex-jogador (hoje com 24 anos)

umas novas próteses articuladas para
os membros inferiores, no valor de oito
mil euros.
A cerimónia decorreu em Lisboa e
Humberto compareceu acompanhado
pela mãe e pela irmã. Já o SJPF esteve
representado pelo presidente Joaquim
Evangelista e pelos vice-presidentes
João Vieira Pinto, Alfredo Franque e
José Carlos.
As próteses vão permitir a Humberto
uma maior independência de
movimentos. "É um orgulho para o
SJPF ver o Humberto alegre, bem-
disposto e confiante", comentou
Joaquim Evangelista. O presidente do
Sindicato enalteceu a coragem da mãe
de Humberto e alertou para um dos
maiores problemas da classe. "A
protecção social é fundamental, porque
estamos perante uma actividade de
desgaste rápido. E temos situações

como esta, em que o clube realizou um
contrato que devia ser de profissional,
mas foi de amador e sem seguro. Tem
de se alertar para estas situações
inacreditáveis, porque há jogadores
sem seguro, o que é ilegal."
Também João Vieira Pinto chamou a
atenção para este caso em particular e
apelou à união dos jogadores em torno
do sindicato. "Discutimos muitas coisas
no futebol que comparadas com este
caso não valem nada. O SJPF tenta
ajudar dentro das suas limitações mas
só será forte se os jogadores se unirem
para combater este tipo de problemas e
todos os outros problemas
relacionados com o futebol. Esta
conferência de imprensa foi para isso
mesmo, para alertar as pessoas, são
situações que sensibilizam as pessoas
e talvez se preocupem um pouco mais
sobre os verdadeiros problemas" disse
o antigo internacional português
reafirmando que tem "muito gosto em
fazer parte da direcção deste
Sindicato".
Já Humberto não deixou de enviar uma
mensagem a todos os jovens,
independentemente dos problemas que
possam ter: "Nunca desistam de lutar e
de acreditar. Mas aconselho os jovens a,
também, nunca deixarem de estudar",
acrescentando que pretende um dia
inscrever-se num curso de futsal.
Quanto ao Estrela da Amadora,
Humberto é taxativo: "Tem muitas
culpas. Dei tudo o que tinha ao Estrela,
deixei a escola. Na altura tinha outros
clubes interessados, mas nunca deixei o
Estrela", explicou. Também a mãe do
jogador revelou um pouco mais sobre o
comportamento do Estrela: "Um clube
que nunca se dignou a fazer um
telefonema a perguntar como está o
Humberto", disse, magoada.
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Diogo 
(Freamunde)
Idade  21 anos (08/11/1986)

Naturalidade Sermonde,
Vila Nova de Gaia
Clubes Freamunde

1 - Insistência.
2 - Teimoso.
3 - Diego Maradona.
4 - Basquetebol.
5 - Massas.
6 - Mercedes.
7 - República Dominicana.
8 - Jogar PC.
9 - Comédia.
10 - Brad Pitt e Angelina 

Jolie.
11 - 3 Doors Down.

Marco Silva 
(Estoril)
Idade  30 anos (12/07/1977)

Naturalidade Lisboa
Clubes  Belenenses,
Trofense, Campomaiorense,
Rio Ave, Salgueiros, Sp.
Braga, Odivelas e Estoril

1 - Ambicioso.
2 - Confiar em demasia   

nas pessoas.
3 - Diego Maradona.
4 - Ténis.
5 - Cozido à Portuguesa.
6 - BMW.
7 - Brasil.
8 - Internet.
9 - "O Gladiador".
10 - Anthony Hopkins e
Angelina Jolie.
11 - U2.

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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Beto 
(Leixões)
Idade  26 anos (01/05/1982)

Naturalidade Lisboa 
Clubes  Sporting B, Casa
Pia, Chaves, Marco e
Leixões 

1 - Ser amigo do amigo.
2 - Teimoso.
3 - Diego Maradona.
4 - Ténis.
5 - Bacalhau à Braz.
6 - Porsche.
7 - Dubai.
8 - Brincar com o meu cão.
9 - "O Conde de Monte 

Cristo".
10 - Jim Carrey e Penélope 

Cruz.
11 - Rock dos anos 80 e 90.

Luís Coentrão 
(Gil Vicente)
Idade 31 anos (28/03/1977)

Naturalidade Póvoa de
Varzim
Clubes  Rio Ave e Gil
Vicente

1 - Sinceridade.
2 - Teimosia.
3 - Diego Maradona.
4 - Ténis e basquetebol.
5 - Peixe.
6 - BMW X5.
7 - Maldivas.
8 - Estar com os amigos
e internet.
9 - "O Campeão".
10 - Robert De Niro e
Julia Roberts.
11 - U2 e Bon Jovi.

Filipe Moreira (treinador
do Olivais e Moscavide)
Idade  44 anos (30/05/1964)

Naturalidade Lisboa
Como treinador  Ericeira,
Mafra, Lourinhanense, Santa
Clara, Portimonense,
Nacional, Machico, Operário
dos Açores, D. Sandinenses,
União da Madeira, Casa Pia e
Olivais e Moscavide

1 - Honestidade.
2 - Acreditar nos outros.
3 - Johan Cruijff.
4 - Hóquei em patins e
basquetebol.
5 - Arraia.
6 - BMW.
7 - Grécia.
8 - Cinema.
9 - Suspense e drama.
10 - Robert De Niro e Meryl 

Streep.
11 - Sting.
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EPÍLOGO

Tudo (quase) decidido
Ponto final na Bwin Liga e Liga Vitalis,
época 2007/08.
Na Bwin Liga, o FC Porto sagrou-se
campeão nacional (tricampeão para
ser mais exacto), o Sporting, segundo
classificado, garantiu a entrada directa
na fase de grupos da Liga dos
Campeões e o Vitória de Guimarães
(terceiro lugar) jogará a terceira pré-
eliminatória de acesso à Champions.

Já o Benfica, o Marítimo e o Vitória de
Setúbal qualificaram-se para a Taça
UEFA. Por sua vez o Sporting de Braga
apurou-se para a Taça Intertoto.
Foram relegados para a II Liga, Paços
de Ferreira e União de Leiria, embora,
no caso dos pacenses isso possa não
acontecer tudo dependendo da
decisão do Conselho de Justiça da
Federação Portuguesa de Futebol

sobre o recurso do Boavista, no âmbito
do processo "Apito Final".
Na Liga Vitalis, o Trofense sagrou-se
campeão e sobe à Bwin Liga (será a
primeira presença do clube da Trofa no
principal escalão do futebol português)
acompanhado pelo Rio Ave, segundo
classificado.
Descem à II Divisão B as formações do
Penafiel e do Fátima.
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PROLONGAMENTO

Coração de Leão

A saída para o Standard de Liège foi
amarga. Ricardo Sá Pinto considerava
que ainda poderia jogar mais uma
época no Sporting e não gostou que
lhe impusessem a sua retirada
compulsiva dos relvados. Não admitiu
tal ideia e foi jogar para a Bélgica na
época de 2006/07. Finda essa
temporada, decidiu então que estava
na hora de parar, de pendurar as botas.
Desde então, aproveitou para adquirir
competências profissionais tendo em
vista o seu futuro pós-jogador de
futebol. Por isso, em 2007, inscreveu-
se no mestrado em Marketing
Desportivo no Instituto para o
Desenvolvimento da Gestão
Empresarial do Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa
(ISCTE). Além disso, pretende tirar o III
nível de treinador.
Entretanto, foi convidado a regressar a
Alvalade para colaborar nas relações
externas e internacionais do clube e
nas áreas de eventos, marketing e
núcleos do Sporting.
Em declarações a diversos órgãos de

comunicação social, Sá Pinto não teve
dúvidas em afirmar que sentia que
"era a altura ideal para regressar" e
que está disponível "para ajudar em
tudo aquilo que as pessoas do
Sporting entendam". Não foi por acaso
que um dia, Sá Pinto afirmou que "o
Sporting sabe que a minha lealdade
será eterna".
Com a contratação do antigo capitão
leonino (esteve nove épocas ao serviço
do clube), o Sporting recupera um dos
seus ex-jogadores mais emblemáticos
junto da sua massa adepta. Por outro
lado, prossegue a política de encaixar
ex-futebolistas na sua estrutura. Por
exemplo, Paulo Bento é o actual
técnico da equipa principal, Pedro
Barbosa exerce as funções de director
desportivo e Diogo as de director
comercial da Academia.
Uma tendência que felizmente -
embora a um ritmo bastante lento - os
principais clubes nacionais têm vindo
a adoptar como são os casos de Vítor
Baía, no FC Porto, e de Rui Costa, no
Benfica.

Depois de em 2006 ter sido obrigado a abandonar o
Sporting para continuar a jogar futebol, Ricardo Sá
Pinto, dois anos depois, regressou a Alvalade.
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O QUE DIZ A LEI

No presente número debruçamo-nos
sobre a interpretação da cláusula
36.ª do Contrato Colectivo celebrado
entre a LPFP e o SJPF em vigor e
aplicável às partes.
A referida norma estabelece como,
quando e onde deve ser pago o salário
dos jogadores profissionais de futebol.

1. Forma de cumprimento.
"A retribuição deverá ser satisfeita
em numerário ou através de cheque
nominativo, vale postal ou depósito
bancário (...) salvo se outra forma de
pagamento for acordada entre as
partes."
Ora, a forma de pagamento do salário
pode ser uma das descritas na
cláusula contratual ou outra que as
partes entendam convencionar.

2. Tempo de cumprimento.
" (...) até ao dia 5 do mês
subsequente àquele a que disser

respeito (...)"
A retribuição deverá ser paga até ao
dia 5 do mês seguinte ao da
prestação do trabalho.
Acresce que no n.º 2 da mesma
cláusula do CCT se estabelece que "o
não cumprimento da obrigação
referida no número anterior constitui
a entidade patronal em mora,
independentemente de interpelação,
e confere ao jogador o direito a
receber os correspondentes juros
calculados à taxa legal em vigor no
momento do efectivo pagamento."
Ao contrário do estabelecido quanto
à forma de pagamento não há lugar
no que toca ao tempo do pagamento
a que outra coisa seja acordada entre
entidade patronal e trabalhador.
E vai bem, o direito ao salário é um
direito fundamental e indisponível
sendo as normas que sobre ele
incidem insusceptíveis de alteração
ainda que por acordo das partes.

3. Lugar do cumprimento.
Quanto ao lugar de cumprimento da
retribuição estabelece a cláusula em
análise: "A retribuição deve ser
satisfeita na localidade onde a
entidade patronal tiver a sua sede,
salvo acordo em contrário".

Não restam dúvidas que as perguntas
como, quando e onde se paga a
retribuição dos jogadores
profissionais de futebol encontram
no CCT uma resposta clara e sem
margem a segundas interpretações.
Em conclusão, é forçoso concluir que
um jogador que ao dia 6 do mês
seguinte àquele que prestou trabalho
não tenha recebido ainda a sua
retribuição é um jogador com salário
em atraso, ainda que só por um dia.

Cristina França
gabinete.juridico@sjpf.pt

Forma Tempo e Lugar de cumprimento
da retribuição
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FUTSAL

Pela segunda vez na sua história, a equipa
de Alvalade conquistou a Taça de Portugal
de futsal, após derrotar na final a Fundação
Jorge Antunes, por 4-1.
Em jogo disputado no Pavilhão Desportivo
Municipal de São Miguel, na Guarda, Alex
(aos 7 minutos), Davi (aos 12) e Bibi (aos
22 e 35) marcaram para o Sporting,
enquanto Divanei (aos 8) fez o tento de
honra para o conjunto de Vizela.
Com este triunfo, a equipa de futsal leonina
arrebatou a sua segunda Taça de Portugal (já
tinha ganho em 2005/06) e igualou a Fundação
Jorge Antunes, emblema que venceu a
competição em 2000/01 e em 2001/02.
Nas 11 finais da Taça de Portugal de futsal
disputadas até ao momento, é o Benfica com
três vitórias (2002/03, 2004/05 e 2006/07)
quem apresenta o melhor registo. Seguem-se
o Sporting (2005/06 e 2007/08) e a
Fundação Jorge Antunes (2000/01 e
2001/02) com dois ceptros. A lista conclui-
se com as equipas do Miramar (em
1997/98), do Instituto D. João V (em
1998/99), do Correio da Manhã (em
1999/2000) e do SL Olivais (em 2003/04),
todas com uma Taça de Portugal nos
respectivos palmarés.

Sporting ganha Taça de Portugal
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GALERIA

Luís Aguiar recebeu o Prémio KIA/Jogador do Mês de Abril      Luísa Pereira, da KIA, entrega a Cláudio Pitbull o troféu relativo a Março

Carlos Xavier e José Carlos com João Seabra, da KIA Nani numa visita a uma escola na Amadora

O plantel do Belenenses escolheu o paintball para encerrar a época    Os jogadores do Vitória de Setúbal numa corrida de karts, em Palmela 



31

DE CÁTEDRA

Em Portugal chamam-lhe inapropriadamente a "lei da
rolha". Contudo, uma equipa jamais será vencedora se
cada um dos seus elementos se sentir no direito de dizer
o que muito bem entende. Assim, na teoria das
organizações, o "blackout" traduz a metáfora da "prisão
psíquica" que consubstancia o conjunto de
constrangimentos que os membros de uma organização
voluntariamente impõem a si próprios se a ela quiserem
pertencer.
O "blackout", "silenzo stampa", surgiu na campanha da
equipa italiana no mundial de 1982. Ao tempo, os
jornalistas estavam a ser impiedosos para com a
"squadra azzurra". Lançavam suspeitas sobre os
resultados e permitiam-se até fazer comentários acerca
da orientação sexual dos jogadores. As relações
azedaram-se ao máximo. Então, o presidente da
Federação, Federico Sordillo, decidiu-se por uma ruptura
informativa. Em conformidade, passou a falar somente o
capitão de equipa Dino Zoff, através de um discurso
monossilábico. A decisão de Sordillo provocou o efeito
desejado já que os jogadores só voltaram a falar com o
troféu na mão.
Quando um clube é atacado do exterior, é obrigado a
fechar-se sobre si próprio. Depois, através de uma
parcimoniosa política de comunicação externa, deve
passar a controlar a informação que pode sair para a
comunicação social. Contudo, como afirma Massiano
Basille jornalista do "Corriere dello Sport": "o silêncio não
marca golos, não traz a vitória." Em conformidade, o
clube não pode fechar-se de qualquer maneira, porque, ao
fazê-lo, também entra em conflito com aqueles de quem
depende: directamente conflitua com a comunicação

social, indirectamente com os patrocinadores, e sempre
com os apaniguados. E estas entidades também podem
fazer "blackout" ao clube, deixando a comunicação social
de o noticiar, os patrocinadores de o financiar e os
adeptos de o acompanhar. Assim, o "blackout", assume
uma dimensão estratégica na dinâmica do campeonato:

• Os treinadores, decidem-no no balneário como um
instrumento de gestão;

• Os jogadores, tratam-no como uma amante caprichosa
a quem têm de saber resistir;

• Os dirigentes, utilizam-no como redenção dos erros
cometidos, que anseiam fazer esquecer;

• Os jornalistas, numa sadomasoquista, odeiam-no e
amam-no porque, se lhes seca a informação também lhes
apimenta o ofício;

• Os apaniguados, servem-se dele como um brinquedo de
imaginação e criatividade com que animam vida cinzenta
de todos os dias.

Na sua gestão estratégica, qualquer clube deve ter uma
política de comunicação externa bem definida. Nesta, o
"blackout", como um dos seus instrumentos, é de
fundamental importância para a organização da vitória.
Quer se goste, quer não.

Gustavo Pires
(Presidente do Fórum Olímpico de Portugal)

Blackout
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Bota de Ouro para Ronaldo
O extremo do Manchester United tornou-se no terceiro futebolista português, depois
de Eusébio (em 1967/68 e em 1972/73) e de Fernando Gomes (em 1982/83 e em
1984/85), a sagrar-se o melhor marcador dos campeonatos do Velho Continente.
Com os 31 golos que apontou na Premier League, Cristiano Ronaldo somou 62
pontos (os campeonatos de Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra e França valem dois
pontos por cada golo). É a primeira vez na história da Bota de Ouro (prémio instituído
em 1967/68) que um extremo vence este galardão.
Na segunda posição ficou Daniel Guiza, do Maiorca, com 27 golos (54 pontos) e
na terceira, o holandês Huntelaar, do Ajax, com 33 golos (49,5 pontos).
Além de Eusébio e de Fernando Gomes, Yazalde (em 1972/73) e Jardel (em
1998/99 e em 2001/02) foram os outros jogadores a actuar em Portugal que já
venceram a Bota de Ouro.

Campeões além-fronteiras
Tal como tem acontecido em épocas anteriores, uma vez mais foram vários os
jogadores portugueses a actuarem em diversos campeonatos europeus que se
sagraram campeões nacionais. Em Espanha, a honra coube ao luso-brasileiro Pepe
(Real Madrid). Em Itália, foi a vez de Luís Figo, Maniche e Pelé, ao serviço do Inter de
Milão, erguerem o ceptro. Em Inglaterra, Cristiano Ronaldo e Nani foram coroados
campeões pelo Manchester United e Pedro Mendes, do Portsmouth, ganhou a
mítica Taça de Inglaterra. Na Suíça, foi a vez do Basileia de Carlitos vencer a liga e
na Bulgária, o CKSA de Sófia do português Zé Rui não deixou fugir a vitória. No
Chipre, Paulo Costa sagrou-se campeão pelo Anorthosis e na Sérvia, foi a vez de
Moreira e Ednilson festejarem com as cores do Partizan. Finalmente, na Roménia, o
Cluj, onde alinham oito jogadores lusos, conquistou o título de campeão romeno.

Glória europeia
O Manchester United, de Cristiano
Ronaldo e Nani, é novo campeão
europeu depois de ter derrotado na
final, disputada em Moscovo, o Chelsea
por 6-5 nas grandes penalidade (1-1 no
tempo regulamentar e no
prolongamento).
Os "red devils" adiantaram-se no
marcador aos 26 minutos por Cristiano
Ronaldo. Foi o 42.º golo do
internacional português na presente
época e o oitavo na Champions (foi o
melhor marcador da competição). Ao
fechar a primeira parte, o Chelsea
empatou por Lampard. A igualdade
manteve-se até ao final dos 90 minutos
e durante o prolongamento. Nos
penáltis, Cristiano Ronaldo falhou para
o Manchester United e Terry e Anelka
para o Chelsea.

Sporting bisa Taça
O Sporting ganhou a sua 15.ª Taça de
Portugal (segunda consecutiva) ao
derrotar na final o FC Porto por 2-0,
após prolongamento. O brasileiro
Rodrigo Tiuí foi o homem do jogo ao
marcar os dois golos do encontro.
Aos 110 minutos, Tiuí abriu o
marcador. A equipa portista (reduzida
a 10 jogadores desde a expulsão de
João Paulo aos 71 minutos) tentou
reagir mas o Sporting aos 117 minutos
selou o triunfo. Num contra-ataque
conduzido por Romagnoli, este abriu
para Djaló que cruzou para Tiuí, de
bicicleta, fazer o 2-0.
Foi a 15.ª Taça de Portugal conquistada
pelo Sporting. O quadro de honra
desta competição é liderado pelo
Benfica com 24 triunfos.

NOTÍCIAS



SJPF auxilia plantel do Abrantes
Com vários meses de subsídios em atraso, os jogadores do Abrantes reuniram-
se com  a Direcção do SJPF.
"Os jogadores estão sem receber há quase quatro meses e senti por parte do
presidente do Abrantes um sentimento de incapacidade perante a situação. A
Direcção perspectivou um orçamento para a época mas faltaram-lhe patrocínios
e apoios e acabou por cair nesta situação. Não tem como resolvê-la", explicou
Joaquim Evangelista.
Para minorar o drama dos jogadores, Joaquim Evangelista revelou que o SJPF
vai ajudar financeiramente os atletas "cujas situações são mais prementes".
O presidente do SJPF alertou ainda para as responsabilidades da FPF. "O dr.
Madaíl não pode fingir que o assunto não é importante, aqui a responsabilidade
é dele, ainda para mais tratando-se de um caso reincidente", acusou.

CNID premeia Lisandro e Eduardo
O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto - atribuiu a Lisandro López o
Prémio Futebolista do Ano 2008. O avançado argentino do FC Porto, que se
sagrou o melhor marcador da Bwin Liga com 24 golos, recolheu 36,9 por cento
dos votos dos sócios do CNID. Rui Costa, do Benfica, ficou na segunda posição
com 21 por cento, e Lucho González, do FC Porto, na terceira, com 13,2 por cento.
Quanto ao Futebolista Revelação 2008, o grande vencedor foi Eduardo, do
Vitória de Setúbal. O guardião sadino teve 31,5 por cento dos votos. Sereno, do
Vitória de Guimães, ficou no segundo lugar com 18,4 por cento, e Rui Patrício, do
Sporting, no terceiro, com 15,7 por cento.
Por fim, Jesualdo Ferreira, do FC Porto, venceu o Prémio Treinador do Ano 2008.

Figo com Fair Play
O futebolista português foi um dos
vários jogadores em foco na 13.ª edição
da gala San Siro Gentleman, evento
realizado numa discoteca de Milão e
que anualmente homenageia os atletas
do Inter e do AC Milan que se
salientaram pelo Fair Play, dentro e fora
das quatro linhas, ao longo da época.
Além de Luís Figo foram ainda
distinguidos pelo Inter, Javier Zanetti e
Júlio Cruz, e pelo AC Milan, Paolo
Maldini, Inzaghi e Kaká.
A cerimónia ficou também marcada
pela homenagem, a título póstumo, a
Giacinto Facchetti, antigo presidente
do Inter.

Controlos antidoping

O presidente do SJPF manifestou-se
contra a ideia dos jogadores terem que
dar a sua localização pormenorizada
para controlos antidoping. "Deve haver
um controlo, mas deve haver balizas,
horários, sob pena de se colocarem
em causa outros valores", defendeu
Joaquim Evangelista.
Também o Sindicato de Desportistas
Profissionais de Inglaterra,
nomeadamente os do futebol,
mostrou-se hostil em relação à
necessidade de fornecerem dados de
localização com vista aos controlos
antidoping. "Os futebolistas têm duas
semanas de férias, no máximo quatro.
Não se vão levantar a cada manhã e
dizer: 'Estarei na praia das nove às
dez'", argumentou o representante dos
jogadores profissionais, Simon Taylor.

NOTÍCIAS
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O futebol português parece viver só de tradições. Só sabe
pensar o Passado. E quando anuncia medidas novas - as
soluções não passam de aflições de ocasião, de palavras
velhas como chá requentado, de promessas que jamais se
cumprirão. Muitos dirigentes, nas raríssimas vezes que
parecem pensar, vestem-se de D. Sebastião e têm todos o
seu Alcácer-Quibir. De facto, de tudo o que fazem nasce o
"reino cadaveroso", ou seja, equipas incapazes de vencer;
dirigentes especializados no desnecessário, no
imprudente, no insensato; massas associativas dementes,
paralíticas da vontade e de menoridade mental. Quantas
vezes o futebol português se perdeu, no pântano da
demagogia? Vivemos o imperialismo da política-
espectáculo, esse imenso aluvião de ilusões que termina
sempre da mesma forma: equipas de futebol, sem força
interna nem representatividade externa. O poder que
estes dirigentes representam não pode revolucionar,
porque o que fazem não passa de medíocre encenação,
apresentada como revolução original. É preciso
compreender que jamais haverá mudança, ou revolução,
sem prévia alteração das ideias. Também no futebol, sem
revolução mental, nada se consegue. Como no tempo de
António Sérgio, temos o "primeiro homem", emotivo e
descontrolado, e o "segundo homem", dogmático e
pesporrente. No futebol português, dificilmente se
encontra o "terceiro homem" livre e problemático,
informado e dialogante. Que futebol é este, onde as suas
elites tocam as raias do obscurantismo?
Há necessidade de intelectuais no futebol - mas
intelectuais que saibam o que é o futebol! Há uma
demissão histórica de algumas pessoas que amam o
futebol - demissão que se torna mais gritante à medida
que progride a corrente estupidificante da verborreia de
alguns dirigentes. Já há muitos anos, Jacinto do Prado
Coelho afirmava na Academia das Ciências de Lisboa:
"Assistimos, nos nossos dias, ao congestionamento e à
degradação da palavra, pelo uso e abuso terrorista da
linguagem. A palavra desligada da esfera intelectual
torna-se arma de arremesso, como a pedra (...). O
imperialismo da palavra, eis uma forma nova de tirania,
amplificada pelos meios de comunicação social". O
discurso deste professor de Literatura, já falecido, aplica-
se ao futebol português de hoje. É que frente ao
"maremotum" de analfabetismo desportivo, é preciso que
os intelectuais (que amam o futebol, repito) denunciem a
crise, mostrem a malignidade dos seus efeitos, promovam
o uso da palavra competente e crítica, honesta e limpa.
Ortega y Gasset insistiu na responsabilidade do
intelectual em ser objectivo e atribuir todo o valor ao real,
respeitando-lhe a complexidade. Esta responsabilidade
decorre da sua missão específica que consiste (neste
caso), em libertar o futebol de todos os factores que lhe
sejam essencialmente estranhos... como alguns
dirigentes o são!
A política do essencial, ou melhor, a edificação da verdade

exige a prévia demissão dos dirigentes que empregam,
unicamente, a palavra de agitação e propaganda, que
tanto polui o espaço informativo do nosso futebol. Não foi
por acaso que Sócrates travou a batalha da linguagem,
sobre o sentido da palavra "virtude", isto é, do que pode
promover e desenvolver o ser humano. É imprescindível
que o nosso futebol assuma os riscos de uma palavra
nova. Destruir a palavra competente e honesta pela
tagarelice arruaceira, pelo ouropel da propaganda, pelo
bizantinismo dos temas é trair o ser humano e desprezá-
lo. Sartre fez dizer a Orestes estas palavras dirigidas a
Júpiter: "A vida humana começa do outro lado do
desespero". Há clubes de futebol que, de certo, já se
aproximam do desespero, mas só a esperança pode
enfrentá-lo.
E a esperança só a palavra nova pode anunciá-la: nova,
porque só ela permite que se repense e se refaça o
futebol - porque só ela permite um "virar de página".
Estamos no momento em que o futebol se deve pôr em
causa, para melhor se poder definir. Em todos os níveis,
mas sobretudo ao nível do dirigismo...

Manuel Sérgio
(Filósofo do Desporto)

A Palavra Nova






