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O "Pai Natal"
Festa de homenagem a Francisco Moreira, jogador benfiquista de 38 anos, conhecido pela alcunha "Pai natal". Oriundo do

Barreirense, foi pela mão de Vicente de Melo, director do Benfica e fundador do jornal A Bola, que Moreira ingressou no clube

encarnado a troco de 4 contos!

Campo Grande, 8 de Dezembro de 1953
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EDITORIAL

Diálogo Social Europeu no sector do futebol
Promovido pela Comissão Europeia, realizou-se
em Bruxelas, no pretérito dia 19 de Dezembro, a
primeira reunião de trabalho do denominado
Diálogo Social no sector do futebol, com a
participação da FIFPro (Federação Internacional
dos Futebolistas Profissionais), EPFL (Ligas
Europeias), ECA (Associação de Clubes), FIFA e
UEFA.
Os objectivos subjacentes a esta iniciativa são, por
um lado, a promoção do diálogo entre os
parceiros e, por outro, o de alcançar soluções
conjuntas para os problemas do futebol.
Constata-se, neste domínio, uma vontade real de
superar problemas através da colaboração de
entidades que, à partida, poderiam não comungar
das mesmas opiniões.
O caminho não é fácil. Mas estimula o empenho e
a colaboração institucional.

Diálogo Social Nacional
Este modelo de compromisso é o desejável para a
realidade nacional e a isso exortam  as instâncias
comunitárias.
Em Portugal, os parceiros naturais são o Sindicato
dos Jogadores Profissionais de Futebol e  a Liga
Portuguesa de Futebol Profissional.
O caminho percorrido, porém, não tem sido fácil e,
concomitantemente, o diálogo não tem frutificado.
Ora, numa altura em que se discute com
amplitude nacional o recorrente fenómeno dos
salários em atraso, as duas instituições deram um
sinal positivo, que se saúda, ao retomar a revisão

do Contrato Colectivo de Trabalho, instrumento
nuclear para o estabelecimento de consensos
neste sector.
As posições das partes são, obviamente
divergentes. No entanto, será neste contexto, que
se impõe a procura de soluções consensuais
ainda que envolvam cedência de ambas as partes.
Apela-se, por isso, aos clubes/SAD a conjugação
de esforços no sentido de neste Diálogo Social
assumirem uma posição conjunta na defesa do
futebol.

Parabéns Ronaldo
Correndo o risco de ser repetitivo, porque já quase
tudo foi dito sobre as tuas inequívocas qualidades,
não posso de institucional e pessoalmente deixar
uma nota de congratulação pelos prémios
atribuídos ao logo do ano, o último dos quais a
almejada Bola de Ouro.
Na verdade, trata-se do justo reconhecimento do
valor e do trabalho, aliás, bem traduzido nos
resultados obtidos individual e colectivamente.
Espera-se, por isso, com naturalidade, o anúncio
da FIFA, em Janeiro, daquele que será o melhor
jogador do Mundo.
Cumpre, pois, reiterar os votos de parabéns, e
desejar que este prémio seja um estímulo aos
nossos jogadores, aos clubes e à aposta na
formação e todos os agentes desportivos,
reconhecendo que com trabalho, seriedade e
vontade é possível alcançar os objectivos que nos
propomos.
OBRIGADO e um abraço de amizade 

Joaquim Evangelista
Presidente da DIrecção
jevangelista@sjpf.pt
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EDITORIAL

Diálogo Social e
Cristiano Ronaldo



Vítor Manuel da Costa Araújo
"Paneira" nasceu a 16 de Fevereiro de
1966, em Calendário, no concelho de
Vila Nova de Famalicão. Formado no
FC Famalicão, chegou ao Benfica na
época de 1988/89, proveniente do
secundário Vizela. 
Assinou o primeiro contrato
profissional com o Vizela e, pouco
depois, foi contratado pelo Benfica.
Na primeira época como jogador dos
encarnados, em 1987/88, jogou por
empréstimo no Vizela.
Em 1988/89, foi integrado no plantel
do Benfica, então treinado por Toni.
Desde logo agarrou a titularidade e
sagrou-se campeão nacional,
alinhando em 32 partidas.
Em 1989/90, com Eriksson no
comando técnico, Vítor Paneira passou
em definitivo para a galeria dos
grandes jogadores portugueses da sua
geração. Possuidor de uma elevada
criatividade e de técnica individual
acima da média notabilizou-se pelo
elevado número de assistências que
fazia para os seus colegas. 
Em Junho de 1990, Paneira passou por
momentos complicados pois foi
acusado de desertor e acabou

condenado pelo Tribunal Militar a 75
dias de prisão efectiva que cumpriu na
cela n.º 4 da Casa de Reclusão do
Porto. Aí cumpriu a pena militar e
onde exerceu a função de dactilógrafo.
A Europa percebeu o diamante que
brilhava na Luz e, por diversas vezes,
vários clubes (Juventus, Sampdória e
FC Porto, entre outros) tentaram
contratá-lo. Sem êxito. Permaneceu no
Benfica durante sete épocas
conquistando três campeonatos
nacionais, uma Taça de Portugal, uma
Supertaça Cândido de Oliveira e foi
finalista vencido da Taça dos

Campeões Europeus na época de
1989/90.
A época de 1994/95 foi a última que
jogou ao serviço do Benfica. Artur
Jorge chegou e implementou uma
reforma que atingiu Paneira. Recebeu
convites de Sporting e FC Porto mas
optou por ingressar no Vitória de
Guimarães, onde realizou quatro
excelentes temporadas. Posteriormente,
assinou pela Académica de Coimbra
onde alinhou durante duas épocas.
Pendurou as botas no final de 2000/01. 

Selecção.
Vítor Paneira estreou-se pela selecção
nacional a 12 de Novembro de 1988,
frente à Suécia, num empate a zero.
Somou 44 internacionalizações (42
quando representava o Benfica e duas
pelo Vitória de Guimarães).
Infelizmente, apanhou o período de
dez anos, entre o Mundial de 1986 e o
Europeu de 1996, em que Portugal não
logrou o apuramento para as fases
finais das grandes competições.
Chegou a ser convocado por António
Oliveira para o Euro96, mas não foi
utilizado. No total, marcou quatro
golos. O seu primeiro golo ocorreu na
vitória por 1-2 de Portugal no Estádio
Olímpico de Atenas frente à Grécia,
num encontro amigável disputado a 25
de Janeiro de 1989.

Treinador.
Quando deixou os relvados, Vítor
Paneira enveredou pela carreira de
treinador de futebol. Começou por
treinar o Serzedelo na Série B da 3ª
Divisão Nacional. Em 2003/04
assumiu o comando do Ribeirão, e em
2005/06 assumiu os destinos do
Moreirense. Treinou ainda o FC
Marco, o Vila Meã e actualmente
orienta o Famalicão.
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VELHAS GLÓRIAS

Vítor Paneira foi um
dos grandes extremos-
direitos do futebol
português no final da
década de 80 e durante
a de 90 ao serviço do
Benfica, V. Guimarães,
Académica de Coimbra
e da selecção nacional.

Após abandonar o Benfica, Vítor Paneira
ingressou no Vitória de Guimarães

PANEIRA
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CASO ESTRELA DA AMADORA

Estrela da Amadora: 
greve desconvocada

Graças à intervenção do Sindicato dos
Jogadores Profissionais de Futebol
(SJPF), com o apoio da FPF e da Liga
de Clubes, os futebolistas do Estrela da
Amadora receberam, no passado dia 28
de Novembro, dois dos três meses de
salários em atraso.
Segundo Joaquim Evangelista,
presidente do SJPF, as verbas totais
disponibilizadas aos futebolistas
rondaram os 220 mil euros. A verba foi
retirada do fundo de garantia salarial do
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF), no montante de 100
mil euros, e entretanto alargado com as
duas contribuições de 100 mil euros
por parte da Liga Portuguesa de

Futebol Profissional (LPFP) e da
Federação Portuguesa de Futebol
(FPF).
"A situação do Estrela está regularizada,
contribuindo para isto o papel do
Sindicato, que contactou a Liga e a
Federação para se envolverem,
permitindo resolver este processo.
Foram pagos dois salários em atraso e
a greve desconvocada", afirmou
Evangelista, em conferência de
imprensa realizada na sede do SJPF,
em Lisboa.
O presidente do SJPF lembrou que "o
fundo de garantia salarial está agora
quase esgotado" e que "a greve
continua no horizonte dos jogadores,

mas é o último recurso", embora
destacando que o SJPF continua
disposto a "ajudar qualquer outro
jogador em situação difícil".
O Estrela da Amadora tem agora um
mês para regularizar a dívida para com
o Fundo e para pagar directamente aos
jogadores os meses de Outubro e
Novembro. "Há um compromisso para
no próximo mês o clube resolver, de
vez, a situação dos vencimentos."
Evangelista explicou que "os jogadores
assinaram confissão de dívida e o
Sindicato tem como agir contra o clube
para além de haver garantias sérias do
próprio clube. Agora, é esperar que
tudo isto não de volte a repetir", avisou.

A voz dos capitães
O drama por que passaram e passam os jogadores do

Estrela da Amadora levou vários capitães de clubes da Liga

Sagres a reagirem ao problema em declarações ao jornal

desportivo Record.

Nuno Gomes (Benfica)
"Nem todos os profissionais recebem
aquilo que as pessoas pensam que
ganham e depois há quem sofra se tiver
dois meses de salários em atraso. Joguei
em Itália e sei que se isto acontecesse no
Calcio os jogadores uniam-se por esse
problema e impediam que o campeonato
continuasse. Seria uma medida drástica
mas, se calhar, era importante para
acabar com isto em definitivo."



7

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol tentou a
todo o custo arranjar soluções para resolver ou pelo menos
minimizar o drama dos jogadores do Estrela da Amadora.

Além de apresentar o Fundo de Garantia Salarial, o SJPF
reuniu com os responsáveis da Liga Portuguesa de Futebol
Profissional, da Federação Portuguesa de Futebol, da

Marco Paulo, capitão do Estrela da
Amadora, regozijou-se com a solução
encontrada até porque "os jogadores
também não tinham interesse em fazer
greve". Agradecendo ao SJPF por todo
o empenho colocado no processo, o
jogador espera que "seja o princípio da
normalidade no Estrela. Só queríamos
ver a situação resolvida, até porque
havia jogadores com bastantes
necessidades e não será caso único no
futebol português", relembrou.
Evangelista aproveitou ainda para
reiterar a necessidade de alterar os
regulamentos das competições na

próxima época, nomeadamente com a
impossibilidade de inscrição de clubes
nas provas em caso de incumprimentos
salariais nas temporadas anteriores. O
presidente do SJPF sugeriu a
importação das avaliações verificadas
em Espanha, no meio e no final da
temporada, para verificar se os salários
estão ou não em dia.
Por fim, Evangelista  elogiou Nuno
Gomes pelas declarações públicas de
apoio aos colegas de profissão,
"assumindo as dores da classe", e
desejou que o Estrela da Amadora não
fizesse contratações na reabertura do

mercado, em Janeiro, porque tal
comportamento "seria ofensivo".
Recorde-se que os jogadores do Estrela
da Amadora entregaram a 14 de
Novembro um pré-aviso de greve para
os jogos com o Paços de Ferreira e
Sporting (10.ª e 11.ª jornadas da Liga
Sagres). Porém, antes dessa tomada de
posição Joaquim Evangelista chegou a
reunir-se com o presidente do Estrela
da Amadora para que se encontrasse
uma solução. Um encontro infrutífero e
que posteriormente culminou com o
pré-aviso de greve. Um cenário que só
agora foi afastado.

SJPF desdobrou-se em reuniões

Silas (Belenenses)
"Não faz sentido continuar a jogar e
existirem jogadores numa situação de
desespero. Considero esta situação
vergonhosa. Penso que Liga é que tem
de tomar uma decisão. Há jogadores
do Estrela que vieram de escalões
inferiores e não recebem desde Maio.
Ainda nem um mês receberam."

Flávio Meireles (V. Guimarães)
"Subscrevo as palavras do Nuno Comes.
Nós jogadores não nos apercebemos da
força que temos no futebol. O jogador
vive com medo do que irá acontecer se
fizer greve, mas acho que se nos
mobilizarmos conseguimos mudar algo.
Mas essa mobilização teria mais impacte
se partisse dos jogadores dos clubes
grandes."
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Hugo Carreira (E. Amadora)
"Se fôssemos todos unidos, e com a
ajuda dos chamados grandes, que
precisam dos pequenos para haver
Liga, penso que devíamos parar o
campeonato. Podia ser que as
entidades competentes se mexessem
e resolvessem este problema. Hoje é o
Estrela, mas amanhã pode ser
qualquer outro clube a não pagar."

Bruno (Marítimo)
"Concordo com o Nuno Comes. E
preciso acabar com os salários em
atraso. Os jogadores em Portugal
deviam ser mais protegidos do que são
actualmente. Noutros países não é só a
nível de ordenados em atraso que se vê
a união dos jogadores, mas também
em outros direitos que reclamam. Aqui
estamos mais atrasados."

CASO ESTRELA DA AMADORA

Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e
deslocou-se à Assembleia da República para reunir a
Comissão Parlamentar de Educação, Cultura, Educação,
Ciência, Desporto e Juventude.
Em todos os encontros, a direcção do SJPF expôs o
problema dos jogadores dos salários em atraso e propôs
soluções para debelar a questão.
Joaquim Evangelista chegou a apresentar a Hermínio
Loureiro, presidente da LPFP, o modelo adoptado pela Liga

espanhola de pressupostos financeiros a exigir aos clubes
no início da época para que, de uma vez por todas, o drama
dos salários em atraso seja um cenário do passado. O
presidente da Liga prometeu estudar o "dossier". A LPFP
comprometeu-se também a participar no Fundo de
Garantia Salarial - projecto do SJPF - em condições ainda a
definir.
No mesmo encontro, o SJPF e a Liga de Clubes retomaram
a revisão do Contrato Colectivo de Trabalho.
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SALÁRIOS EM ATRASO

O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol lançou um
fundo de garantia salarial, no valor total
de 100 mil euros, que visa ajudar os
futebolistas que têm salários em
atraso.
Com a presença do internacional
português Jorge Andrade e por vários
jogadores do Estrela da Amadora, entre
outros, Joaquim Evangelista explicou a
razão da existência deste Fundo.
"O direito ao salário é sagrado e tem-se
estado a brincar com essa situação. A
maioria dos clubes continua a manter
os salários em atraso e há clubes
reincidentes. Preocupa-nos esses
clubes. Não admitimos que gozem
connosco", alertou o presidente do
SJPF.
O fundo garante aos futebolistas
associados do Sindicato, com as
quotas em dia e um contrato de
trabalho desportivo, um montante de
1000 euros para jogadores da Liga e
750 para futebolistas da Liga de Honra,
durante cinco meses. Os jogadores das
II e III divisões têm direito a 500 e 350
euros, respectivamente. Como garantia,
os jogadores que aderirem ao fundo
deverão entregar um cheque pré-
datado igual ao montante recebido. Isto
porque o fundo é reembolsado e pode
esgotar-se rapidamente.
Para já, o Sindicato dispõe de 100 mil
euros para responder aos pedidos dos
jogadores que reúnam as condições
necessárias para usufruírem deste

projecto.
Com o agravamento da situação no
Estrela da Amadora, tanto a Liga
Portuguesa de Futebol Profissional
como a Federação Portuguesa de
Futebol aderiram à iniciativa do SJPF.
"Quanto maior for o fundo, mais
podemos socorrer os jogadores",
defendeu Evangelista.
Com a entrada da Liga e da FPF as
regras do fundo sofreram uma ligeira
alteração. Assim, face a situações de
extrema gravidade - como a vivida
pelos futebolistas do Estrela da
Amadora - e se as três entidades
concordarem o Fundo pode responder
a outros montantes além dos já atrás
referidos.
Joaquim Evangelista defendeu que
também os jogadores precisam de
tomar uma posição. "Muitos dos
jogadores só percebem da importância
do Sindicato no final da carreira. A
classe está unida como nunca esteve
mas falta às vezes iniciativa para tomar
uma posição que obrigue à mudança",
reforçou.
Jorge Andrade - jogador a atravessar
uma situação complicada depois da
Juventus ter rescindido unilateralmente
o contrato que os ligava até 2010 -
solidarizou-se com os jogadores e
enalteceu o projecto do SJPF.
"Quem joga lá fora e quiser regressar
pensa duas vezes perante o cenário. O
fundo que o Sindicato apresenta é um
caminho para a solução, mas os

jogadores precisam de mais recursos.
Mas também sei que há quem não
tenha vergonha de dar a cara e, apesar
das dificuldades, andam bons carros e
veste-se com roupas de marca",
afirmou.

SJPF apresenta
Fundo de Garantia Salarial

SOS salários: 
800 207 834 
O SPJF lançou igualmente uma
linha telefónica de apoio, em que
os jogadores podem denunciar
casos de salários em atraso.
"Não sei se vai ter efeito ou não,
mas queremos dizer aos jogadores
que há possibilidade de denunciar
salários em atraso de uma forma
confidencial. Há mais casos do que
aqueles que imaginamos. Esta
linha pode ajudar quem não tem
coragem de dar a cara", explicou.
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Bilhete de identidade
Nome
HASSAN YEBDA
Data de nascimento
14/05/1984
Naturalidade Saint-Maurice, França
Altura 1,87 m
Peso 77 kg
Posição Médio

Estreia na I Liga
Rio Ave 1, Benfica 1, a 24 de Agosto de
2008

Clubes Auxerre (França), Laval
(França), Le Mans (França) e Benfica

Títulos Campeão do Mundo de sub-
17 pela França (2000)

Prémio Kia
Jogador do Mês
Setembro

O médio do Benfica foi
considerado pelo SJPF o
melhor jogador da Liga Sagres
durante o mês de Setembro.

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Yebda (Benfica) 

Sidnei (Benfica) 

Davide (Naval) 

Nelson (E. Amadora) 

Nuno Gomes (Benfica) 

Wesley (Leixões) 

Carlos Martins (Benfica) 

Hélder Postiga (Sporting) 

Miguel Vítor (Benfica) 

Beto (Leixões)

LIGA SAGRES

Yebda

Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro



11

Bilhete de identidade
Nome
BRAGA
Data de nascimento
17/06/1983
Naturalidade Paranhos
Altura 1,79 m
Peso 71 kg
Posição Médio

Estreia na I Liga
Leixões 1, Nacional 3, a 24 de Agosto
de 2008

Clubes Salgueiros, Tirsense, Leça e
Leixões 

Prémio Kia
Jogador do Mês
Outubro

O médio/avançado do Leixões
foi considerado pelo SJPF o
melhor jogador da Liga Sagres
durante o mês de Outubro.

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Braga (Leixões) 

Bruno China (Leixões) 

Cardozo (Benfica) 

Alan (Sp. Braga) 

Miguel Lopes (Rio Ave) 

Luís Aguiar (Sp. Braga) 

Nilson (V. Guimarães) 

Cássio (P. Ferreira) 

Hugo Morais (Leixões) 

Quim (Benfica) 

Braga



Prémio Holmes Place
Juventude

LIGA SAGRES

O defesa do Benfica foi
considerado pelo SJPF o
melhor jogador jovem a actuar
na Liga Sagres durante o mês
de Setembro.

Miguel
Vítor

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Miguel Vítor (Benfica) 

Rui Patrício (Sporting) 

Miguel Lopes (Rio Ave) 

Vasco Fernandes (Leixões) 

Bruno Gama (V. Setúbal) 

Sílvio (Rio Ave) 

Mano (Belenenses) 

Hélder Barbosa (Trofense) 

Candeias (FC Porto) 

Celestino (E. Amadora)

O defesa da formação de Vila
do Conde foi considerado pelo
SJPF o melhor jogador jovem
a actuar na Liga Sagres
durante o mês de Outubro.

Miguel
Lopes

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Miguel Lopes (Rio Ave) 

Vasco Fernandes (Leixões) 

Sílvio (Rio Ave) 

Bruno Gama (V. Setúbal) 

Rui Patrício (Sporting) 

Hélder Barbosa (Trofense) 

Celestino (E. Amadora) 

Pereirinha (Sporting) 

Miguel Vítor (Benfica) 

Tiago Pinto (Trofense)

Troféu do Prémio Juventude
produzido pela Montra do Vidro12



Prémio Tsunami
Jogador do Mês

LIGA VITALIS

O médio aveirense foi
considerado pelo SJPF o
melhor jogador da Liga Vitalis
durante o mês de Setembro.

Ricardo
Sousa

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Ricardo Sousa (Beira-Mar) 

Bock (Freamunde) 

Ivanildo (Gil Vicente) 

Hélder Sousa (Vizela) 

Dagil (Estoril) 

Sami (Desp. Aves) 

Messi (Olhanense) 

Telmo (Varzim) 

Luiz Carlos (U. Leiria) 

Renato (Boavista)

O avançado gilista foi
considerado pelo SJPF o
melhor jogador da Liga Vitalis
durante o mês de Outubro. 

Igor 
Souza 

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Igor Souza (Gil Vicente) 

Pateiro (U. Leiria) 

Ricardo Pessoa (Portimonense) 

Bruno Veríssimo (Olhanense) 

Miguel Oliveira (Estoril) 

Bruno Severino (Gondomar) 

Roma (Sp. Covilhã) 

Neto (Santa Clara) 

Kanu (Beira-Mar) 

Tales (Feirense) 

Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro 13
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Prémio Diadema
Juventude

LIGA VITALIS

O avançado poveiro foi eleito
pelo SJPF o jogador jovem
mais valioso da Liga Vitalis
durante o mês de Setembro.

Yazalde

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Yazalde (Varzim) 

Varela (Estoril) 

Nuno Coelho (Portimonense) 

Steven Vitória (Olhanense) 

Rúben Lima (Desp. Aves) 

Gilberto (Boavista) 

Zequinha (Gil Vicente) 

André Pinto (Santa Clara) 

Yohan Tavares (Beira-Mar) 

Luís Pedro (Freamunde) 

O médio do Desportivo das
Aves foi eleito pelo SJPF o
jogador jovem mais valioso da
Liga Vitalis durante o mês de
Outubro. 

Romeu
Ribeiro

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Romeu Ribeiro (Desp. Aves) 

Gilberto (Boavista) 

Ukra (Olhanense) 

Yazalde (Varzim) 

Steven Vitória (Olhanense) 

Nuno Coelho (Portimonense) 

Rúben Lima (Desp. Aves) 

Igor Araújo (Sp. Covilhã) 

André Pinto (Santa Clara) 

Zequinha (Gil Vicente)

Troféu do Prémio Juventude
produzido pela Montra do Vidro



Belenenses; 
Marítimo; 
Benfica; 
Nacional; 
Sporting; 
V. Setúbal; 
Naval; 
Rio Ave; 
FC Porto; 
E. Amadora; 
Trofense; 
P. Ferreira; 
Leixões; 
Académica; 
Sp. Braga; 
V. Guimarães.

Beira-Mar; 
Feirense; 
Gil Vicente; 
Varzim; 
Freamunde; 
U. Leiria; 
Gondomar; 
Santa Clara; 
Boavista; 
Portimonense; 
Estoril; 
Vizela; 
Desp. Aves; 
Olhanense; 
Sp. Covilhã*; 
Oliveirense*.
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Prémio Fair Play Colectivo
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Troféu do Prémio Jogador do mês
produzido pela Montra do Vidro

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 

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 

Benfica; 
Naval; 
Nacional; 
Leixões; 
Paços de Ferreira; 
Trofense; 
Académica; 
FC Porto; 
Sporting; 
Sp. Braga; 
E. Amadora; 
Marítimo; 
V. Setúbal; 
Belenenses; 
V. Guimarães; 
Rio Ave.

Vizela; 
Sp. Covilhã; 
U. Leiria; 
Santa Clara; 
Feirense; 
Beira-Mar; 
Gondomar; 
Boavista; 
Olhanense; 
Portimonense; 
Oliveirense; 
Estoril; 
Desp. Aves; 
Freamunde; 
Gil Vicente; 
Varzim.B

e
n

fi
c

a

V
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e
la

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 

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 



16

A direcção do SJPF, composta por Joaquim Evangelista,
João Nogueira da Rocha e por João Vieira Pinto, reuniu-se
com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto
para debater alguns dos principais problemas do futebol
português e dos jogadores em particular.
"Esta reunião serviu para antecipar alguns problemas que
julgamos que possam surgir e tratar de questões a nosso ver
prementes", afirmou Joaquim Evangelista no final do encontro.
Em cima da mesa estiveram os seguintes pontos: Regime
Jurídico das Federações Desportivas; Fundo de Pensões
para desportistas - protecção social; Seguros Desportivos e
Doenças Profissionais; Formação Profissional - Programa
Novas Oportunidades; Crise financeira nacional e
internacional - consequências para o jogador de futebol; e
por fim, os Direitos de imagem dos jogadores de futebol
nas transmissões televisivas.
"É necessário implementar um fundo de pensões para os
futebolistas em caso de desemprego, lesão ou final de
carreira. Pedi ao secretário de Estado que acelerasse o
processo. Outra questão que nos preocupa é o seguro
desportivo. Actualmente, o limite máximo do seguro é de
quatro mil euros, verba insuficiente para cobrir, por exemplo,
uma operação ao joelho. Pedi ao secretário de Estado para
aumentar esse limite e que o prémio a pagar não suba
demasiado" explicou o presidente do SJPF.
Joaquim Evangelista adiantou que também estiveram em
debate "o projecto social do SJPF contra a violência, o
racismo e a xenofobia no futebol e o programa Nova
Oportunidades, que tem por objectivo cativar os futebolistas
a completarem o 9.º e o 12.º anos de escolaridade".
Evangelista lembrou também a importância de estimular os
jogadores a efectuarem poupanças "para que, perante as
vicissitudes da vida, possam reagir".

Para o presidente do SJPF, "foi uma reunião produtiva e
que correu bem. O secretário de Estado mostrou-se
receptivo às nossas sugestões", concluiu.

Escola, Futebol e Cidadania 
Laurentino Dias ficou ainda a conhecer um projecto de
extrema importância. Escola, Futebol e Cidadania
arrancará em Janeiro e terá João Vieira Pinto como
embaixador.
"Tem por objectivo dizer às pessoas que é possível
conciliar o futebol e a escola. Vamos escolher algumas
escolas de todo o País e organizar um dia de festa em
cada estabelecimento de ensino, com um torneio de
futebol de manhã, um workshop à tarde e um
espectáculo de encerramento ao final do dia", explicou
Joaquim Evangelista. Acrescente-se que a final do
torneio de futebol - misto - terá lugar no Jamor.

REUNIÕES

SJPF reuniu-se com Laurentino Dias
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PRÉMIO FRANCE FOOTBALL

O internacional português obteve uma
vitória esmagadora, com 446 pontos,
em 480 possíveis, sendo seguido por
Lionel Messi, o argentino do
Barcelona, com 281 pontos e pelo
espanhol do Liverpool Fernando
Torres, com 179.
Cristiano Ronaldo é o terceiro
português, depois de Eusébio e de
Luís Figo, a receber a Bola de Ouro,
troféu instituído pela revista francesa
France Football.
O avançado do Manchester United
sucede a Kaká (Milan) na extensa lista
de laureados da prestigiada revista
gaulesa e bate inclusivamente um
recorde: foi votado por todos 96
membros que compunham o júri! 
O internacional português obteve 76
designações para o primeiro lugar e as
restantes 20 para segundo e terceiro,
de tal forma que os seus 446 votos,
superaram de largo a concorrência.
Messi, obteve 281 votos e Fernando
Torres, apenas 179, estes os escolhidos
para os segundo e terceiro lugares,
respectivamente.
Joaquim Evangelista, presidente do
SJPF, considera que a conquista da
Bola de Ouro por parte de Ronaldo "é
a consequência natural de uma época

brilhante".
"É mais um prémio que vem
reconhecer o excelente trabalho que
Cristiano Ronaldo fez na época
passada", acrescentou Evangelista,
destacando que é "merecido".
Manifestando "satisfação e orgulho
por se tratar de um jogador
português", o presidente do SJPF
assinalou que "é um prémio individual
mas que é bom para todos os
jogadores e para o futebol português e
para o próprio País".
Já Cristiano Ronaldo afirmou que "é
um dos dias mais bonitos da minha
vida. Ganhar este troféu é um sonho.
Aqueles que me conhecem, que vivem
junto de mim, sabem que é um sonho
que se realiza. Não tive medo pois
tinha consciência do que tinha feito ao
longo da época. Mas tudo podia
acontecer... Agradeço a quem votou
em mim. Agradeço também aos meus
colegas, que me permitiram ser o
melhor. São eles que me passam a
bola para marcar os golos. Serei
sempre o mesmo. Mas o que é certo é
que quero ganhar novamente. Quando
acordar deste sonho vou dizer a mim
mesmo que quero ser melhor ainda…".
Na cerimónia de entrega do galardão

que decorreu em Paris nos estúdios da
TF1, Ronaldo dedicou o prémio à
família: "Estou bastante comovido e
muito feliz. Queria aproveitar esta
oportunidade para dedicar o troféu à
minha família, que me ajudou a chegar
aqui". Perante centenas de
convidados, Cristiano Ronaldo realçou
ainda ser um "jogador muito
ambicioso" e que, por isso, quer "mais
títulos, tanto colectivos com o
individuais".

Bola de Ouro
para Cristiano Ronaldo
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O internacional português, numa
votação efectuada por 57 500
jogadores profissionais, foi eleito pela
Federação Internacional dos
Futebolistas Profissionais (FIFPro)
como o melhor futebolista de 2007/08.
Cristiano Ronaldo é, até ao momento,
o primeiro jogador português a receber
esta distinção. O futebolista recebeu o
prémio em Manchester e mostrou-se
bastante agradecido.
"Ser reconhecido por mais de 50 mil
companheiros de profissão em todo o

Mundo é algo fantástico. Agradeço aos
meus companheiros de equipa e
treinadores, a todos os funcionários do
Manchester United e da Selecção
Nacional, assim como aos meus
familiares e amigos. Muito obrigado
também à FIFPro por este prémio e pelo
trabalho a defender os interesses dos
futebolistas de todo o Mundo", afirmou.
Para Joaquim Evangelista, presidente do
SJPF, "este prémio é da mais elementar
justiça por tudo quanto o jogador fez na
última temporada, campeão de

Inglaterra, vencedor das Liga dos
Campeões, melhor marcador do
campeonato inglês e da Champions, e
vencedor da Bota de Ouro".
A FIFPro anunciou ainda a equipa ideal
de 2007/08. Esta é constituída por: 
Guarda-redes: Iker Casillas, Esp (Real
Madrid).
Defesas: Sérgio Ramos, Esp (Real
Madrid), John Terry, Ing (Chelsea),
Carles Puyol, Esp (Barcelona) e Rio
Ferdinand, Ing (Manchester United).
Médios: Steven Gerrard, Ing (Liverpool),
Xavi, Esp (FC Barcelona) e Kaká, Bra
(AC Milan).
Avançados: Lionel Messi, Arg
(Barcelona), Fernando Torres, Esp
(Liverpool) e Cristiano Ronaldo, Por
(Manchester United).

Cristiano Ronaldo é o número 1

PRÉMIOS FIFPRO
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FORMAÇÃO

Cerca de 1600 jogadores de futebol inscreveram-se no
Programa Novas Oportunidades, para reconhecimento de
competências, e completar o nono ano ou o ensino
secundário, aquando da visita do SJPF a 71 clubes. Desse
número, 850 manifestaram interesse em efectivar esse desejo.
Aberto à população portuguesa, o Sindicatos dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF) promoveu junto dos
jogadores esta iniciativa, tendo destacado o ex-jogador do
Benfica, José Carlos, para a missão de ir a todos os clubes,
desde a Primeira Liga até à III Divisão.
"Foram já visitados 71 clubes, inscreveram-se 1600
jogadores e cerca de 850 mostraram-se interessados"
afirmou Joaquim Evangelista à Agência Lusa, realçando que
este número resulta dos contactos nos clubes das zonas do
Algarve, Lisboa e Centro, e que até ao final do ano serão
abordados os clubes da zona Norte.
O presidente do SJPF apontou a título de exemplo a
"adesão de jogadores do Benfica, tais como Moreira, Nuno
Gomes, Jorge Ribeiro, Ruben Amorim e Miguel Vítor que
inscreveram-se e estão integrados no Programa Novas
Oportunidades, assim como do Belenenses o Silas e o
Cândido Costa e do Estrela da Amadora praticamente a
equipa toda".
Segundo Evangelista, "mesmo os jogadores mais
mediáticos sentem necessidade, uns por auto-estima,
outros porque têm consciência que, depois de terminarem
a actividade aos 35 anos, terão instrumentos para se
qualificarem e fazer face à vida futura".
Para o dirigente, o contacto directo com os jogadores,
apresentando as "vicissitudes da profissão e a necessidade
da qualificação tem tido um efeito muito útil e importante
na dinamização dos jogadores". O presidente do SJPF
acrescentou que "nós temos, numa primeira fase, a
divulgação e auscultação e, numa segunda fase, a
efectivação da adesão. Mas, de qualquer maneira, é um
número surpreendente para aquilo que é a realidade do
jogador de futebol, e o próprio Estado acho que não deixará
de estar satisfeito com a nossa actividade".
Recorde-se que, além desta iniciativa, o SPJF promove

ainda formação profissional em Técnico de Gestão
Desportiva, para activos e desempregados, no Alentejo e na
zona Centro, e assinou recentemente um protocolo com a
Universidade de Lisboa para promover a via universitária
junto de futebolistas com mais de 23 anos.

1600 jogadores inscritos no
Programa Novas Oportunidades

Numa iniciativa apadrinhada pelo secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, Laurentino Dias, o SJPF e a
Universidade de Lisboa, por intermédio de Joaquim
Evangelista e de Sampaio da Nóvoa (reitor da Universidade
Clássica de Lisboa), assinaram um protocolo que visa
permitir que os futebolistas frequentem o ensino superior.
Um projecto englobado no Programa Maior de 23. Assim, a
partir de agora, os jogadores, no activo ou que já deram
por acabada a sua carreira desportiva, podem ingressar na
faculdade, mesmo sem possuírem o 9.° ou o 12.° ano.
Para tal, os interessados terão que realizar um teste, tipo
os antigos exames ad-hoc, uma série de entrevistas e,
mostrando conhecimentos suficientes, podem inscrever-se
no curso que escolherem.
Joaquim Evangelista mostrou-se confiante na iniciativa: "O
Programa Novas Oportunidades tem vindo a ser um êxito
quanto à a adesão de jogadores de futebol e espero que o
mesmo se repita com esta iniciativa".

Jogadores na universidade
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Rui Patrício  estreou-se na Primeira Liga em 2006, no
Funchal, frente ao Marítimo. Nesse jogo, com apenas 18
anos, defendeu um penálti e segurou a vitória da sua
equipa. Em 2007/08 agarrou a titularidade, estatuto que
mantém até hoje. É igualmente presença assídua na
selecção de sub-21 e foi um dos três guarda-redes
seleccionados por Luiz Felipe Scolari para o Mundial de
2006, na Alemanha.

Com passagem por França (Bordéus) e Espanha
(Salamanca), Vasco Fernandes, nascido em Olhão a
13 de Novembro de 1986, encontrou em Matosinhos
um clube à sua medida. Titular indiscutível no Leixões,
este polivalente defesa tem justificado a aposta com
boas exibições. Um desempenho que tem contribuído
para a sua confirmação na selecção de sub-21.

Luís Miguel Lopes Mendes, vulgo  Mano, é um jogador
oriundo da formação do Belenenses. Segundo o
técnico José Couceiro, que o orientou no clube do
Restelo, Mano "é um médio completo, que joga no
espaço mais interior, mas um médio 'box-to-box', que
consegue fazer o jogo área a área. É resistente e tem
potencial para ser um grande médio interior".

Com apenas 20 anos, Daniel João Santos Candeias,
é uma das grandes esperanças do FC Porto e do
futebol português. Avançado rápido e tecnicista,
Candeias integra esta época o plantel principal dos
"azuis e brancos" após uma excelente temporada ao
serviço do Varzim, na Divisão de Honra. Jesualdo
Ferreira acredita no seu valor e pouco a pouco vai
dando minutos ao jovem avançado.
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SOLIDARIEDADE

Tal como em anos anteriores, o Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF) voltou a promover a
Semana Contra o Racismo e a Violência no Desporto.
A sexta edição da iniciativa (inseriu-se no âmbito do
programa FARE - Football Against Racism in Europe),
visou sensibilizar a população para o fenómeno, decorreu
na Cidade Universitária, em Lisboa, entre 12 e 20 de
Novembro.
Joaquim Evangelista, presidente do SJPF, salientou que o
fenómeno do racismo e da violência no desporto, em
particular no futebol, "ganha foros de autêntica praga
social e merece combate permanente, o que justifica a
iniciativa como uma "das medidas preventivas
indispensáveis". Acrescentou ainda que "o racismo e a
violência afrontam, além do mais, os princípios da
fraternidade, igualdade, justiça, dignidade e respeito pelo
ser humano".
A Semana Contra o Racismo e a Violência no Desporto
compreendeu acções nos estádios, em jornada da Liga
Sagres ainda por definir, a edição de uma publicação
bilingue (português/inglês) alusiva ao tema, sessões de
sensibilização em escolas de todo o país, sob o lema
"Educação pelo Desporto" e sessões de autógrafos - Nuno
Gomes foi um dos jogadores que participaram na acção.
Já o pontapé de saída da VI edição da Semana Contra o
Racismo contou com a presença de muitas figuras
públicas das mais diversas áreas, desde o desporto, à
política, ao cinema, à moda, entre muitas outras.

VI edição da Semana Contra o
Racismo e a Violência no Desporto
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Decorreu em Santiago do Chile, entre 6 e 8
de Novembro o Congresso Anual da FIFPro -
Federação Internacional dos Futebolistas
Profissionais. O SJPF fez-se representar pelo
Presidente da Direcção, Joaquim Evangelista
e por João Nogueira da Rocha, advogado e
director do Departamento de
Regulamentação.
Na verdade, o SJPF está representado no
Board da FIFPro Divisão Europa, e por
nomeação da FIFPro, está presente na
Câmara de Resolução de Litígios da FIFA e
no Tribunal Arbitral do Desporto.
No Congresso tiveram destaque, entre
outros assuntos:  as relações
FIFPro/FIFA/UEFA; o diálogo social europeu
e a necessidade de estabelecer parâmetros
mínimos contratuais à escala mundial; a
análise das decisões do DRC e do TAS - com
especial destaque para a exposição de
Nogueira da Rocha; o torneio para
desempregados; a aprovação do relatório e
contas 2008 e o orçamento  para 2009; a
educação dos jogadores de futebol e a
erradicação do racismo e da violência no
desporto.
Finalmente, considerando as proporções
que o futebol profissional está a assumir, a
Assembleia-geral, na defesa dos interesses
dos jogadores aprovou, por unanimidade, a
seguinte Resolução:
- A FIFPro apoia a criação de ligas
profissionais em todo o mundo, mas está
profundamente preocupada com a sua
forma de comercialização que atinge níveis
inaceitáveis, na defesa e equilíbrio das
competições; 
- A FIFpro é defensora de uma distribuição
de receitas assente no princípio da
solidariedade; 
- A FIFpro deseja que se alcance a igualdade
de direitos e obrigações para todos os
futebolistas em todo o mundo. O estatuto
jurídico do futebolista profissional deve ser
igual, independentemente do país e
continente em que trabalhe; 
- A FIFpro respeita a legislação (laboral)
nacional e internacional em vigor e as
decisões judiciais internacionais tomadas
neste contexto. A FIFPro solicita à FIFA que
faça respeitar as decisões tomadas pela

Câmara de Resolução Disputas (DRC). A
eventual especificidade do desporto exige a
ratificação da FIFPro; 
- Os contratos profissionais devem ser
integralmente respeitados;
- A FIFpro mantém uma atitude crítica no
que concerne ao sistema de transferências
de jogadores profissionais, porquanto este
sistema originou uma distribuição desigual
de receitas e dificulta a liberdade do
futebolista;
- O futebolista não pode exercer qualquer
influência nos montantes de transferência
acordados entre os clubes. A decisão judicial
tomada no caso do futebolista Mutu, que o
condena a pagar pessoalmente o montante
de transferência superior a 17 milhões de
Euros, é totalmente inaceitável;
- A FIFPro condena o tráfico de menores. Os
menores devem receber formação adequada
de um clube do próprio país. Para completar
a sua formação  os menores devem jogar, de
preferência, na primeira equipa do clube em
que foram formados. A FIFPro opõe-se a
todas as modificações do estatuto jurídico
dos jovens jogadores sem o seu acordo;
- A FIFpro defende que todos os futebolistas
(jovens), além da sua formação desportiva,
prossigam uma formação profissional e
escolar preparando-os, finda a sua carreira
de futebolista, para o exercício de outra
actividade;
- A FIFPro é contra o doping no futebol. A
prática demonstra, contudo, que o doping é
pouco frequente nesta actividade. No caso
de sanções devem ter-se em conta as
circunstâncias pessoais do futebolista. As
decisões devem fundamentar-se na gestão
individual dos casos. As sanções não devem
ser desproporcionais. A FIFPro não pode
aceitar controles antidopagem que não
sejam efectuados nas instalações do clube
ou que não tenham relação directa com os
jogos e com o treino dos jogadores.
Proporcionar informação sobre o lugar onde
se encontra o jogador individualmente é
totalmente desnecessário no futebol
enquanto desporto de equipa. Os jogadores
profissionais devem ser autorizados a treinar
com o seu clube durante o período de
suspensão; 

- A FIFPro opõe-se à gestão imprópria
daqueles empresários desportivos  que
pedem remunerações desproporcionadas,
privilegiando os seus interesses pessoais em
detrimento dos jogadores e, em particular,
dos menores; 
- A FIFPro está seriamente preocupada com
o bem-estar dos futebolistas profissionais. A
FIFPro pretende que a FIFA exija exames
médicos que garantam  a prática desportiva
no decurso da temporada. Actualmente os
controles médicos são insuficientes. Os
jogadores, cada vez mais, têm de jogar em
circunstâncias extremas (altitude, calor,
frio). A pressão imposta pelo calendário
internacional de jogos sobre os futebolistas
de alto  nível é injustificada. Os percursos
longos (desfasamento horário) são
prejudiciais à saúde dos futebolistas e
desvalorizam  a qualidade do espectáculo.

26
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Diálogo Social
LEGISLAÇÃO

Promovido pela Comissão Europeia, iniciou-se em
Bruxelas, a 19 de Novembro, a primeira reunião de
trabalho do  denominado Diálogo Social Europeu no
sector do futebol, com a participação da FIFPro
(Federação Internacional dos Futebolistas Profissionais),
EPFL (Ligas Europeias), ECA (Associação de Clubes),
FIFA e UEFA.
Joaquim Evangelista participou em representação da
FIFPro. Emanuel Medeiros, em representação da EPFL e
Orlando de Carvalho em representação da LPFP também
estiveram presentes.
Os objectivos subjacentes a esta iniciativa são, por um
lado, a promoção do diálogo entre os parceiros e, por
outro, o de alcançar soluções conjuntas para os
problemas do futebol.

Lista de participantes:

Grupo de Trabalho para a criação de um 
acordo europeu

FIFPro: 
- Wil Van Megen (FIFPro)
- Mads Oland (Dinamarca)
- Stéphane Burchkalter (França)

EPFL:
- Iain Blair (Escócia)
- Ludwig Sneyers (Bélgica)
- Mark Boetkees (Holanda)

ECA:
- Michele Centenaro (ECA)
- Michael Gerlinger (Bayern de Munique)

UEFA:
- Alex Phillips (UEFA)
- Julien Zylberstein (UEFA)

Grupo de trabalho para a implementação 
do acordo

FIFPro:
- Joaquim Evangelista (Portugal) 
- Dumitru Costin (Roménia) 
- Tony Higgins (Escócia) 

EPFL:
- Marcin Stefanski (Polónia) 
- Ruggero Stincardini (Itália) 
- Orlando Carvalho (Portugal) 

ECA:
- Raul Sanllehi (Barcelona) 
- Petr Dolezal (Slávia de Praga) 

UEFA:
- Marcel Benz (UEFA) 
- Jonathan Hill (UEFA)
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TEST DRIVE KIA

Aproveitando a VI Edição da Semana Contra o
Racismo e a Violência no Desporto - iniciativa
do SJPF -, Nuno Gomes teve a oportunidade
de testar o Kia cee'd SCoupé.
Apaixonado por automóveis, o capitão do
Benfica ficou rendido às qualidades do
automóvel da Kia.
O cee'd SCoupé apresenta um design exclusivo
e desportivo. Tem uma bagageira generosa
com uma capacidade de carga de 340 litros, 55
dos quais nos espaços modulares por baixo da
tampa da bagageira e uma altura de carga que
vai até à linha inferior dos vidros traseiros.
O cee'd SCoupé tem um aspecto robusto,
combinando formas poderosas e linhas
delicadamente fluidas, detalhes exclusivos e
um grande aprumo.
Oferece aos clientes um dos melhores espaços
interiores do seu segmento, com uma altura
interior à frente de 990 mm e de 940 mm atrás.
Graças à distância entre eixos (2650 mm) o
espaço interior permite sentar comodamente
quatro adultos ou uma família de cinco
elementos.
O condutor de um cee'd SCoupé desfrutará da
sensação de um habitáculo compacto e
desportivo, com um pára-brisas mais estreito,
um volante de maior diâmetro e três raios, um
painel de instrumentos desportivo com três
manómetros de grandes dimensões, sob uma
"pala" bem curva e um painel central orientado
para o condutor. Todos os comandos estão
ergonomicamente desenhados e ao alcance do
condutor, mantendo uma disposição geral
muito elegante. O painel de instrumentos tem
um aspecto high tech. Todos os grafismos
estão bem detalhados, são precisos e claros. O
aspecto high tech é conferido pelo tipo de
iluminação vermelho-alaranjado utilizado nos
manómetros, no sistema de som e painel
central.

Nuno Gomes ao volante

Motores do cee'd SCoupé

Tipo   Capacidade    Potência       Binário Cx Velocidades
Diesel

1,6 ** 115 CV 255 Nm       5 velocidades/4 velocidades automático
2,0** 140 CV 305 Nm       6 velocidades

Tipo   Capacidade    Potência       Binário Cx Velocidades
Gasolina

1,4 109 CV 137.3 Nm       5 velocidades
1,6 122 CV 154 Nm       5 velocidades
2,0 143 CV 186.3 Nm       5 velocidades/4 velocidades automático
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MUNDIAL 2010

Ao escolher o Brasil, Portugal não poderia ter
encontrado pior adversário para disputar um
encontro particular de preparação para a fase
de qualificação do Mundial de 2010. 
No Estádio Walmir Campelo Bezerra, em Gama,
perto de Brasília, a selecção brasileira goleou a
sua congénere portuguesa por uns inusitados 6-2.
Portugal foi completamente incapaz para parar a
força dos jogadores canarinhos.
A equipa orientada por Carlos Queiroz até

começou bem ao inaugurar o marcador aos
cinco minutos, por Danny. Porém, o Brasil
reagiu e quatro minutos depois, Pepe permitiu
que Robinho fugisse pela esquerda, que
cruzasse Luís Fabiano e este obteve o seu o seu
primeiro golo da noite. O festival brasileiro
continuou e aos 25 minutos o avançado do
Sevilha bisou. 
A toada não se alterou no segundo tempo. Aos
55 minutos, Luís Fabiano este desmarcou

Maicon e este fuzilou Quim. O quarto golo não
demorou. Três minutos volvidos, Luís Fabiano,
no sítio certo, fez a recarga a um primeiro
remate de Robinho. Simão Sabrosa ainda
atenuou o pesadelo ao fazer o 4-2 mas o Brasil
voltou a acelerar e Elano, servido por Kaká,
disparou uma "bomba" e fez o 5-2. O último
golo do jogo viria já no período de
compensações através de Adriano. Resultado
final: Brasil 6, Portugal 2.

Portugal desilude no Brasil
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NOTÍCIAS

FIFA World Player: 
Ronaldo entre os finalistas
Cristiano Ronaldo é um dos cinco nomeados finais para o
prémio de Melhor Jogador do Mundo da FIFA. O vencedor
será divulgado a 12 de Janeiro, em Zurique, Suíça.
O internacional português terá como adversários Linel
Messi, do Barcelona, Fernando Torres, do Liverpool, Xavi, do
Barcelona, e Kaká, do AC Milan.
Apesar da concorrência de luxo (dois campeões da Europa,
um campeão olímpico e um ex-vencedor da Bola de Ouro e
do FIFA World Player of the Year), Cristiano Ronaldo é
apontado como o principal candidato à distinção dado que
na presente época já arrecadou a Bota de Ouro (melhor
marcador dos campeonatos europeus), a Bola de Ouro
(galardão atribuído pelo France Football) e o prémio da
FIFPro (troféu votado pelos jogadores profissionais), entre
outros.
A atribuição do prémio de Melhor Jogador do Mundo da
FIFA é determinada pelos votos dos capitães e dos técnicos
das diversas selecções nacionais que funcional sob a
alçada da FIFA.
Recorde-se que os cinco finalistas saíram de uma lista
inicial de 23 futebolistas na qual se incluía ainda Deco.
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DE CÁTEDRA

Na organização da vitória, todo e qualquer treinador de
futebol tem de procurar obter vantagem competitiva. Para
o conseguir, deve ser capaz de envolver a sua equipa num
sentimento de vitória. A este sentimento que designamos
por intenção estratégica (1) que, numa equipa de futebol, é
determinado pela diferença entre as capacidades e os
recursos disponíveis por um lado, e as aspirações
relativamente à construção do futuro, por outro lado.
Portanto, a intenção estratégica de uma equipa de futebol
não tem imediatamente a ver com mais recursos humanos,
materiais, financeiros e informacionais. Tem a ver com
muito mais do que isso. Tem a ver com uma inquebrantável
vontade de vencer, porque cada elemento da equipa
acredita devotamente nos valores e objectivos da causa em
que se está envolvido.
Consideremos duas equipas completamente diferentes:

• Uma, de um clube grande, tem um património
cultural de enorme significado, recursos materiais
de excelência, recursos tecnológicos de superior
qualidade, para além de uma boa situação
económica e financeira. No entanto, apesar destas
condições favoráveis, o treinador tem uma
estratégia que passa simplesmente por se manter
numa situação de liderança em relação às equipas
concorrentes, deixando deste modo, os jogadores
descansados no seu espaço de conforto;

• Outra, de um clube muito mais pequeno, sem
história nem passado, recursos materiais exíguos,
carência de meios tecnológicos, para além de
enormes carências económicas e financeiras. No
entanto, apesar de todas as dificuldades, o
treinador tem uma enorme capacidade de
idealização e de sonho que estimula os jogadores a
superarem-se a si próprios, através do
envolvimento colectivo num projecto em que

acreditam piamente.
A primeira equipa pode ser caracterizada como sendo rica
em recursos e pobre em aspirações. A segunda como
sendo rica em aspirações e pobre em recursos. Ora, isto
significa que a equipa do clube mais pequeno e com
menores condições, tem vantagem competitiva sobre a
equipa do clube grande, na medida em que está possuída
de intenção estratégica que a leva colectivamente a
ultrapassar as próprias forças.
Assim sendo, a intenção estratégica de uma equipa,
consubstancia a sua capacidade de superação, através da
sustentação de uma dinâmica de luta pela vitória, para
além das condições materiais e financeiras do clube e das
forças físicas dos jogadores. Nestes termos, os treinadores
devem ser capazes de transmitir aos seus jogadores:

• Um sentimento de que estão envolvidos num
projecto comum. Nesta conformidade, os
jogadores, a fim de não poderem escusar-se, têm
de saber para onde vai a equipa. Porque, quando

não sabem, preocupam-se exclusivamente com o
seu próprio bem-estar;

• Um sentido da descoberta. Nesta conformidade, os
jogadores têm de ter a oportunidade de dar azo à
sua capacidade criativa em prol da equipa. Porque,
quando não lhes é dada essa oportunidade,
preocupam-se exclusivamente com o seu próprio
ego.

Sem intenção estratégica as equipas transformam-se nuns
monstros impossíveis de gerir, pelo que acabam por se
desmoronar sobre si próprias. Quer dizer, deixam de ser
possuidoras de um ideal partilhado, de um sentimento de
força colectiva que possibilita o ataque da equipa fraca à
forte, em condições de vantagem competitiva.

(1) Hamel, Gary & Prahalad, C., K. (1994). Competig for the Future, USA.

Harvard Business School Press.

Gustavo Pires
(Presidente do Fórum Olímpico de Portugal)

Intenção Estratégica



Paulo Sousa no
Queens Park Rangers
O antigo internacional português é o
novo treinador da equipa inglesa que
milita no Championship, o segundo
escalão do futebol inglês. O contrato é
válido até 2011.
"É uma honra fazer parte deste
projecto. Sempre quis trabalhar num
grande clube e estou muito
entusiasmado com esta oportunidade.
Tenho grande crença nas minhas ideias
e na minha capacidade. Acredito
firmemente que posso alcançar os
objectivos", afirmou Paulo Sousa ao
site oficial do QPR. Já Flavio Briatore, o
patrão do clube, explicou por que razão
apostou no técnico português: "Tenho
acompanhado o seu trabalho ao longo
dos últimos meses, e ele é o homem
certo para o nosso projecto." 

Eusébio homenageado
em moeda
O Pantera Negra será um dos 20
jogadores que terá uma moeda com a
sua imagem. A colecção chamar-se-á
Reis do Futebol.
A apresentação da honra decorreu em
Varsóvia, na Polónia, no mês de
Novembro, na sede da empresa
responsável por cunhar as moedas. Os
exemplares com a imagem de Eusébio
valerão 100 drams (o equivalente a
0,26 euros) e estarão em circulação na
Arménia.
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SJPF ao lado de Jorge Andrade
Uma grave lesão contraída num treino levou a Juventus de Turim a rescindir
unilateralmente o contrato que vinculava o clube e Jorge Andrade até 2010. Uma
tomada de posição que merece a total reprovação por parte do SJPF.
"Estive com o Jorge e manifestei-lhe a disponibilidade no sentido de o ajudar a
esclarecer, do ponto de vista jurídico, esta situação" explicou Joaquim Evangelista
adiantando que "o jogador pode contar com o SJPF para o que for preciso".
O presidente do SJPF revelou que "em Portugal, um jogador na situação do Jorge
Andrade, terminada a sua relação laboral, receberia um pensão mensal vitalícia cujo
valor limite é de 15 salários mínimos nacionais. Em Itália, na Série A, pagam uma
indemnização no valor de 206 mil euros. Será isso que Jorge Andrade eventualmente
terá direito. Aparentemente é este o regime que vigora em Itália, mas terei que me
certificar", esclareceu. O dirigente garantiu que "o sindicato está atento e deseja a
Jorge Andrade tudo de bom, porque o exemplo dele é muito positivo".

Pauleta diz adeus aos relvados
O melhor marcador da história da Selecção Nacional com 47 golos, Pauleta, colocou
um ponto final na carreira de futebolista profissional.
"Após muitos meses meditação, resolvi colocar um ponto final na carreira de
jogador de futebol", afirmou o goleador de 35 anos. "Está na hora de me dedicar
mais à família, que foi muito sacrificada durante os últimos 13 anos", acrescentou.
O seu futuro passa agora pelas funções de embaixador do Paris Saint-Germain e de
responsável pela prospecção de jogadores para o clube gaulês em Portugal e
Espanha.
Natural da ilha de São Miguel, nos Açores, Pauleta, que nunca jogou no principal
escalão do futebol português, alinhou nas últimas cinco temporadas pelo Paris
Saint-Germain, clube pelo qual apontou 109 golos. O avançado jogou ainda no
União Micaelense, Estoril, Salamanca, Desportivo da Corunha e Bordéus.

NOTÍCIAS



Na Cimeira Europeia de Estocolmo (já lá vão oito anos!),
concluiu-se pela necessidade de estabelecer, na União
Europeia (UE), rigorosos padrões de competência, que
respondam aos prementes desafios da Sociedade da
Informação. É que, assinalou-se também naquela
Cimeira, a UE regista crescente consciência de uma
economia dolorosamente fruste, por escassez de
competência, que se manifesta na aversão e temor pela
inovação. Os países com mais favoráveis indicadores,
neste campo da inovação, são a Finlândia, a Suécia e a
Dinamarca. Portugal ocupa, na Europa, o 17º lugar - uma
baixa "performance" e que decorre, entre muitos outros
motivos, de um ensino centrado na memorização e na
repetição. No século XVIII, um corregedor de Viseu dizia
para o sábio Linck, em digressão pelo nosso País:
"Portugal é pequenino, mas é um torrão de açúcar". No
entanto, porque a inovação supõe estudo e trabalho, não
nos podemos contentar unicamente com o que é doce,
com o que é blandífluo ao paladar. Assim como
"assistimos a uma mudança socioeconómica radical,
materializada na formação da nova Sociedade da
Informação cujo cerne é uma economia baseada no
conhecimento", assim também o futebol há-de
fundamentar a sua prática num conhecimento
actualizado. Não sei se alguns treinadores se
consideravam profundamente lisonjeados quando
alguns atrevidos chamavam ao futebol uma "ciência
oculta". É que, na realidade, ele era mesmo uma "ciência
oculta" para os que tentavam praticá-lo, quer como
atletas, quer como treinadores. Perguntas há que
ninguém no futebol fazia. Como esta: o desporto tem,
predominantemente, a ver com as ciências da natureza,
ou as com as ciências lógico-formais, ou com as
ciências humanas?
E porque a questão não se levantava a metodologia,
usada nos treinos, estava profundamente errada.
Comecei então a leccionar, nas minhas aulas e a
escrever nos meus livros que o desporto só à luz das
ciências humanas se poderia estudar e entender. Não
fazia sentido que, no desporto, o atleta fosse um singelo
títere, nas mãos do treinador omnipotente que o
pretendia transformar numa simples máquina. E dizia (e
escrevia) mesmo: O desporto não é uma Actividade
Física, mas uma Actividade Humana. E tornava mais
explícita a minha prosa, acrescentando: E também não
há Educação Física, mas Educação de Pessoas em
Movimento Intencional. Com isto, discordava
abertamente do chamado "treino analítico", que
separava o treino físico do treino técnico e táctico e

psicológico. E aconselhava os alunos à criação de
exercícios onde a complexidade humana estivesse
presente. Tudo isto se passou, há 30 anos! No livro de
Luís Lourenço e Fernando Ilharco, Liderança: as lições
de Mourinho (p. 88), dá-se a conhecer o que eu
ensinava (há 30 anos, repete-se) aos meus alunos:

• a unidade prática-teoria
• a complexidade presente em todos os momentos

da prática desportiva;
• o desporto como movimento em busca

permanente da superação e como subsistema de
uma ciência humana;

• a denúncia de uma preparação física desinserida
da globalidade do
treino;

• o diálogo aprofundado e constante entre o
desporto e as outras 
ciências humanas;

• a expressão hegeliana "a verdade é o todo";
• a necessidade de uma "revolução" nos currículos

dos cursos de treinadores e das licenciaturas em
desporto;

• o respeito pela pluralidade dos modos de
conhecimento, devendo respeitar-se e estudar-se
o saber de treinadores de grande prática e de
sucesso inquestionável.

E repisava, para os alunos, o seguinte: o facto da vossa
licenciatura em Desporto não vos garante que
podereis ser um dia treinadores de mais sucesso do
que alguns treinadores, sem habilitações
universitárias. Quando assim lhes falava, eu recordava-
me do que tinha aprendido com José Maria Pedroto,
Mário Wilson, Telé Santana, e outros que, não possuindo
licenciatura em Desporto, eram autênticos
"profissionais do êxito". E porquê? Porque dotados de
coragem, de perspicácia, de capacidade de liderança,
qualidades indispensáveis à alta competição. Não basta
estudar, para ser a pessoa certa para um lugar incerto (o
lugar de treinador de futebol), precisas são outras
"virtudes" que não se aprendem nos bancos da
Universidade. Eu tenho autoridade para escrever o que
escrevi, porque me considero um universitário que
muito aprendeu com alguns homens do futebol. Mas
voltarei ao tema.

Manuel Sérgio
(Filósofo do Desporto)

A pessoa certa para
um lugar incerto (1)

DE CÁTEDRA
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CARTOON por Henrique Monteiro






