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EDITORIAL

Por paradoxal que pareça, sem te conhecer já te
conheço há muitos anos.
Encheste de arte e perfume os campos de
futebol, portugueses e estrangeiros, quer ao
serviço de clubes, quer das várias selecções
nacionais.
Foi essa ARTE que fez com que te considerasse
um dos maiores de sempre do futebol português.
Uns precisam de elogios, outros merecem-nos.
Em relação a ti o mérito é inquestionável face à
tua inestimável contribuição para a dignificação
do futebolista e do futebol.
Tudo o que aqui dissesse, por mais variada que
fosse a adjectivação, seria insuficiente.
Pessoalmente, conheci-te há meia dúzia de anos.
Quis o destino que me tenhas honrado ao
aceitares integrar comigo e outros colegas a
Direcção do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol.
Aliás foi a vossa grandeza, a grandeza da
"Geração de Oiro", responsável pela mudança
de paradigma no futebol português, que me
motivou a aceitar um desafio de que não estou
arrependido.
As lides sindicais levaram-me a constatar o
perfil e o carácter do futebolista de eleição que
és. A verticalidade, a solidariedade e o empenho
"nas lutas" multifacetadas a favor da classe
fizeram com que o admirador se tornasse
GRANDE AMIGO.
A tua opinião tem sido determinante em muitas
ocasiões. Muitos poderão não o saber, mas a

verdade é que sempre pude contar contigo e
sempre tive em ti um ponto de referência na
tomada de decisões, sobretudo as mais
controversas.
A experiência e, não tenho dúvidas, alguns
contratempos pessoais e profissionais
ajudaram-te a adquirir ponderação e
maturidade e, como tal, a potenciar respostas
adequadas aos múltiplos desafios com que tu e
a classe se deparam.
Tomaste a decisão de terminares a tua carreira
em Portugal.
A decisão inesperada para alguns, pois muito
ainda poderias dar ao futebol português,
reflecte, como é teu timbre, uma personalidade
frontal e independente.
Sem prejuízo dos teus projectos pessoais e
profissionais de curto prazo, renovo com
convicção o desafio que te fiz e que é o de vires
assumir, com inteira justiça, um papel importante
no dirigismo desportivo português, tendo em
vista a inevitável mudança de mentalidades que
urge implementar.
Entretanto, o respeito e a colaboração
continuarão a ser mútuos.
Com votos das maiores felicidades - pessoais,
familiares e profissionais - deixo um ABRAÇO do
tamanho do teu futebol.

Joaquim Evangelista
Presidente da DIrecção
jevangelista@sjpf.pt
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EDITORIAL

João Pinto...
GRANDE AMIGO



Vítor Damas marcou um estilo. Na baliza
era elegante, ágil, com uma calma de
imperador. Ambicionava ser avançado -
como os seus ídolos, Vasques e Travassos
- mas foi como guarda-redes que ganhou
a imortalidade.
Vítor Manuel Afonso Damas de Oliveira
nasceu em Lisboa a 8 de Outubro de 1947.  
Chegou ao Sporting aos 14 anos, trazido
por um vizinho, jogador de ténis de mesa. 
O seu primeiro grande jogo foi contra o
Benfica, ainda nos juvenis. Traído pelos
nervos saiu do encontro debulhado em
lágrimas depois de uma exibição
insegura. No ano seguinte, em 1962, já
estava mais forte psicologicamente e
ganhou o seu primeiro título nacional.
Tinha 15 anos.
Ainda com idade de júnior defendeu a
baliza da equipa de honra do Sporting,
contra o Benfica, em Janeiro de 1967, na
festa de homenagem a Vicente Lucas. 
Uma época depois, fez o primeiro jogo
para o Campeonato Nacional da I
Divisão, frente ao Vitória de Guimarães.
Sofreu dois golos e passou novamente a

suplente de Carvalho. Quando faltavam seis
jornadas para o final do Campeonato
agarrou a titularidade e nunca mais a perdeu. 
O seu talento inato levou-o sempre a
andar à frente do escalão etário a que
pertencia. Por exemplo, aos 17 anos
assinou o seu primeiro contrato
profissional (20 contos de "luvas" e mais
cinco de salário).
Em 1976, por já estar apalavrado com
José Maria Pedroto para ingressar no FC
Porto, recusou renovar contrato com os
leões. Mas o Sporting e o Santander, de
Espanha, trocaram-lhe as voltas e Damas
transferiu-se para a formação espanhola. 
Em Santander ficou durante quatro anos.
Embora numa equipa mediana não deixou
de brilhar. Foi cobiçado pelo Atlético de
Madrid mas o Santander vetou a
transferência.
Em 1981, regressou a Portugal, para o
Vitória de Guimarães, onde finalmente
encontrou Pedroto. Tinha 32 anos. Na

cidade berço esteve durante duas épocas,
transferindo-se depois para o
Portimonense. Duas temporadas em
Portimão e voltou a Alvalade.

O regresso do filho pródigo.

Em 1984/85, Vítor Damas regressou ao
Sporting. De verde e branco jogaria mais
cinco épocas. O seu último jogo, com 41
anos de idade, foi a 27 de Novembro de
1988, a contar para o Campeonato Nacional
da 1.ª Divisão, no Estádio do Fontelo, em
Viseu, contra o Académico local. A partida
terminou empatada a duas bolas.
Manteve-se ligado ao Sporting, chegando
inclusive a ser treinador principal. Foi
despedido mas posteriormente foi chamado
para integrar os quadros técnicos.
Como jogador venceu dois campeonatos
nacionais e três taças de Portugal (sempre
pelo Sporting). 

Selecção.

Ao longo da sua carreira, Vítor Damas
apenas somou 29 internacionalizações
pela Selecção Nacional. Estreou-se a 6 de
Abril de 1969, frente ao México (0-0), e
despediu-se a 11 de Julho de 1986, no
Mundial do México, perante a selecção de
Marrocos (1-3). 
A maioria das suas chamadas à Selecção
resumem-se essencialmente ao período
entre 1969 e 1975. Enquanto representou o
Racing Santander nunca foi convocado
para a equipa das Quinas. Foi por uma vez
quando representava o Vitória de
Guimarães e mais cinco no seu segundo
período no Sporting. Nesta fase, porém, já
como alternativa a Manuel Galrinho Bento. 
Morreu a 13 de Setembro de 2003, vítima
de cancro. Tinha 55 anos. Foi o jogador
que mais vezes vestiu a camisola do
Sporting - 743 vezes, 332 das quais a
contar para o Campeonato Nacional.
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VELHAS GLÓRIAS

Foi considerado um
dos melhores guarda-
redes de sempre do
futebol português.
Chegaram a apelidá-lo
de "Eusébio das
balizas" ou como o
"Eusébio do Sporing".
Os anos 70 ficaram
marcados pelos duelos
entre Vítor Damas e o "
Pantera Negra". Morreu
em 2003, com 55 anos.

Vítor Damas jogou 29 vezes pela Selecção.

V Í T O R
DAMAS
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A 22 de Fevereiro, por mútuo
acordo, rescindiu contrato com o
Sporting de Braga. Desde então,
já sente saudades de jogar
futebol?
Ainda não. Tenho continuado a
treinar e mantido ocupado. Ainda
não tenho saudades embora, neste
momento, esteja a trabalhar para
voltar a jogar.

Quando é que começou a pensar
em rescindir com o Sporting de
Braga?
Foi de repente mas houve vários
factores que contribuíram para
essa decisão. O facto de me ter
deslocado aos Estados Unidos da
América - devidamente autorizado
pelo Sporting de Braga - para ir
negociar um contrato aliado a uma
lesão que me fez parar durante um
mês e pouco pesaram muito na
minha tomada de posição. Tudo
isso contribuiu para pedir a
rescisão de modo a me sentir bem
comigo mesmo. 

Jogar no campeonato português

já não o motivava?
Achei que era a altura certa para
tomar esta decisão. Não podia estar
a jogar e ao mesmo tempo a
preparar o meu futuro da próxima
época mantendo-me como jogador
do Sporting de Braga. Não seria
correcto da minha parte.

Já sabe para onde vai jogar?
Não, ainda não está nada definido.
Está tudo em aberto, inclusive dar a
minha carreira por encerrada. 

Já pensou no que vai fazer depois
de pendurar as botas?
Ainda não. Na minha vida as coisas
têm acontecido naturalmente e por
isso ainda não fiz grandes projectos
para o futuro. Certo é que farei
alguma coisa, ainda não sei é o quê.

Mas deseja ficar ligado ao
futebol?
É uma possibilidade mas a minha
vida não é só o futebol. 

Não considera que tem perfil
para enveredar pela carreira de

dirigente desportivo, por exemplo
no cargo de director desportivo?
No futebol português é difícil. Em
Portugal, a figura de director
desportivo é muita complicada,
funciona quase como a de
treinador, ou seja, é muito incerta.
Por isso, enquanto for assim, não
me revejo nesse cargo.  

Mas não é importante que cada
vez mais ex-jogadores surjam em
cargos de destaque?
É muito importante mas só a partir
do momento em que surja a
oportunidade e em que consigam
implementar as suas ideias e a sua
visão do futebol. Agora quando se
limitam ao que o presidente lhes
pede aí o caso muda de figura. É
chover no molhado já que tudo fica
na mesma. 

Considera que a chamada
"geração de ouro" deveria ser a
base dos treinadores e dos
dirigentes do amanhã?
Gostaria que fosse mas nem sempre
surgem as oportunidades. Vejo
alguns colegas meus, de certa
forma, a entrarem no futebol para
outros cargos mas a verdade é que
ainda são muito poucos os que
conseguem ter destaque em
determinados clubes.

Actualmente, é vice-presidente da
direcção do SJPF. O que é que o
levou a aceitar o cargo?
Desde muito cedo fui aconselhado
a fazer parte do sindicato e a
perceber qual era a sua função. Que
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"Gostaria de ser
recordado como um
bom profissional"
Depois de 20 anos ao mais alto nível, João Vieira Pinto
decidiu colocar um ponto final na sua carreira em Portugal.
Pretende jogar mais uma época nos Estados Unidos ou no
Médio Oriente mas também não descarta a possibilidade de
deixar já os relvados. "Na minha vida as coisas têm
acontecido naturalmente", diz. Satisfeito com a carreira
que alcançou, revela que tem pena de não ter chegado a
jogar com o seu filho Tiago e alerta para que os jogadores
adiram ao SJPF. "Só a união fará a força que o Sindicato
necessita", defende.



os jogadores tinham direitos e não
só deveres. Desde os meus 17 anos,
no Boavista, os meus colegas
educaram-me a ser, em primeiro
lugar, sócio e posteriormente a ir a
algumas reuniões - muito embora
fossem poucas - do Sindicato.
Naquela altura, o SJPF era muito
frágil. Felizmente, neste momento,
o Sindicato está mais forte e
embora ainda não possua a força
que todos nós gostaríamos, a
verdade é que tem estado do lado
dos jogadores principalmente
daqueles que jogam em clubes que
têm salários em atraso.

Sendo sócio desde os 17 anos de
idade, notou desde então alguma
mudança na relação dos
jogadores com o SJPF?
Sem dúvida. Na minha opinião,
hoje em dia, os jogadores estão
mais interessados no Sindicato por
dois motivos: primeiro, porque
começaram a acreditar mais no

Sindicato e nas pessoas que estão à
frente do mesmo. Vêem o trabalho
que o Sindicato tem desenvolvido
em prol dos mais desfavorecidos.
Em segundo, porque o futebol
atravessa uma grande crise - a
maioria dos clubes tem salários em
atraso - e cada vez mais os
jogadores recorrem ao SJPF para
que esses problemas sejam
resolvidos. Por isso, e com este
cenário, aconselho os jogadores a
fazerem-se sócios do SJPF e não
apenas quando precisam. Se o
fizerem apenas quando precisarem

o Sindicato nunca terá mais força
do que aquela que já tem. Só com
os jogadores unidos e a lutarem
pelos seus direitos é que o SJPF
conseguirá ter força. E esta não
pode ser só através de um ou outro
jogador. Só a união fará a força que
o Sindicato necessita.        

Actualmente, há muitos
jogadores portugueses a
emigrarem para campeonatos de
países como o Chipre, a Polónia
ou a Roménia. Não é uma
situação preocupante para o
futebol português?
É uma consequência daquilo que eu
já disse. Como o futebol português
está a atravessar uma grave crise,
inclusivamente de desemprego,
uma das soluções que os jogadores
estão a encontrar é emigrarem para
campeonatos como os dos países,
entre outros, que referiu. Para eles é
uma espécie de salvação 

Como inverter esse cenário?
Em primeiro lugar, era importante
que todos os clubes cumprissem os
contratos que assinam com os
jogadores. A partir daí haveria
respeito entre as partes e uma maior
motivação para que os jogadores
jogassem e pudessem cumprir com
as suas obrigações - como qualquer
pessoa - do dia a dia. Em segundo
lugar, o facto dos clubes
contratarem muitos estrangeiros
tapa a progressão dos jogadores
portugueses. Devia apostar-se mais
nos jovens. Penso que, em grande
parte, a sobrevivência dos clubes
passa pela formação.    

Concorda com a criação de um
fundo de pensões para os
jogadores de futebol?
O presidente do SJPF já falou sobre
esse assunto. Tudo o que ele diz é
discutido entre nós e, como tal,
considero muito importante a
criação desse fundo. O presidente é
uma pessoa muito competente, séria
e que está dedicado a 100 por cento
ao Sindicato. A confiança que os
jogadores depositam em Joaquim
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"Só com os jogadores
unidos e a lutarem

pelos seus direitos é
que o SJPF conseguirá
ter ainda mais força"



Evangelista é o reflexo do trabalho
do Sindicato. A partir do momento
em que os jogadores viram que o
SJPF está a trabalhar os jogadores
começaram a acreditar no Sindicato
e no seu presidente. 

Os jogadores não deviam falar
mais para a opinião pública ao
invés dos dirigentes?
Claro que sim. Essa era uma das
coisas de que gostava que mudasse
no futebol português. Que
houvesse uma maior liberdade de
expressão para os jogadores. Para
que estes dissessem o que pensam
e que opinassem não só sobre o
jogo mas também sobre o futebol
português. Mas, como se sabe,
alguns clubes estabelecem regras e
praticamente proíbem os jogadores
de falar. 

Até agora, qual foi o momento da
sua carreira que guarda com
mais carinho?
Os títulos que ganhei.

E o momento que não gosta de
recordar?
As lesões.

Sente que faltou alguma coisa na
sua carreira ou dá-se por
satisfeito?
Estou satisfeito, não me posso
queixar. Alcancei tudo o que
desejei como jogar pelas selecções
nacionais, representar grandes
clubes e participar em grandes
competições. 

Tem de pena de não ter chegado
a jogar ao lado ou contra o seu
filho Tiago?
Achava giro, penso que seria
engraçado. No fundo, não sei
exactamente qual seria a sensação
de jogar com o meu filho. Agora
vou ter mais tempo para
acompanhar a sua carreira e ajudá-
lo e incentivá-lo no que for
possível. Isso é o que interessa
neste momento. 

Como vê o facto de existirem

cada vez mais estrangeiros nas
camadas jovens dos clubes?
Não sou contra os estrangeiros mas
gostava que os clubes fossem mais
razoáveis e que dadas as dificuldades
financeiras que quase todos
atravessam apostassem mais na
juventude. Portugal foi sempre um
país que produziu bons jogadores -
temos muitos exemplos, e o Sporting
é o reflexo dessa política. Penso até
que os clubes já se aperceberam
dessa necessidade mas ainda não
fizeram tudo o que podem para levar

essa política avante. 

É a favor ou contra a chamada
de jogadores naturalizados à
Selecção Nacional?
Sou contra, tanto de jogadores
como de treinadores. Nada tenho
contra o valor desses jogadores e
treinadores mas acho que a
Selecção Nacional deve ter
jogadores e treinadores "genuínos".

Foi apelidado de "menino de
ouro" e de "grande artista".
Como gostaria de ser
recordado?
Como um bom profissional.

Uma carreira como a sua merece
um livro. Tem esse projecto?
Já recebi várias propostas nesse
sentido mas acho que não seguirei
esse caminho. Esse género de
livros acabou por vulgarizar-se e
para já, é algo que não me atrai. 
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"Gostava que no
futebol português

houvesse uma maior
liberdade de expressão

para os jogadores"
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Prémio Kia
Jogador do Mês

Lisandro López continua a realizar um
campeonato notável. O internacional
argentino segue com a mira afinada - é líder
incontestável da tabela dos melhores
marcadores - e tem contribuído
decisivamente para que o FC Porto lidere a
principal Liga portuguesa à vontade.
Nas três jornadas disputadas em Fevereiro,
o número 9 portista facturou cinco golos
(um à União de Leiria e bisou frente ao
Marítimo e Paços de Ferreira) e deixou a
sua marca nas três vitórias do FC Porto.
Face a tal registo, foi sem supresa que
Lisandro suplantou, no período em análise,

o compatriota e colega de equipa Lucho
González e ainda o brasileiro Rafael
Bracalli, guarda-redes do Nacional. 
Na corrida pelo Prémio KIA/Jogador do
Mês, o argentino Ernesto Farías, do FC
Porto, ficou na quarta posição, o médio
Jorge Gonçalves, do Leixões, na quinta, e
Fernando Cardozo, do Nacional, na sexta.
Ricardo Fernandes e Juliano - mais dois
jogadores do Nacional - posicionaram-se
nos lugares seguintes. O brasileiro Paulo
Assunção, do FC Porto, ficou na nona
posição, e por último, João Moutinho, do
Sporting, foi décimo classificado. 

Tal como aconteceu em Janeiro, o
avançado do FC Porto foi eleito pelo
SJPF o melhor jogador da Bwin
Liga durante o mês de Fevereiro.

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Lisandro López (FC Porto) 

Lucho González (FC Porto) 

Rafael Bracalli (Nacional) 

Ernesto Farías (FC Porto) 

Jorge Gonçalves (Leixões) 

Fernando Cardozo (Nacional) 

Ricardo Fernandes (Nacional) 

Juliano (Nacional) 

Paulo Assunção (FC Porto) 

João Moutinho (Sporting)

BWIN LIGA

Lisandro López

Imparável
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Bilhete de identidade
Nome
LISANDRO LÓPEZ
Data de nascimento
02/03/1983
Naturalidade Rafael Obligado,
Argentina
Altura 1,75 m
Peso 72 kg
Posição Avançado

Estreia na I Liga
FC Porto1, E. Amadora, 0 a 21 de
Agosto de 2005
Clubes
Racing Club (Argentina) e FC Porto
Títulos Campeão de Portugal em
2005/06 e 2006/07; Taça de
Portugal em 2005/06; Supertaça de
Portugal em 2006/07
Internacional pela Argentina
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Prémio Holmes Place
Juventude

BWIN LIGA

Pela terceira vez na presente
época, o capitão do Sporting
foi considerado pelo SJPF o
melhor jogador jovem da
Bwin Liga.

Depois de ter ganho o Prémio Holmes
Place/Juventude, em Outubro e Novembro,
João Moutinho "recuperou" o galardão em
Fevereiro.
Nesse período, e apesar do Sporting ter
averbado duas derrotas (Belenenses e
Vitória de Setúbal) e uma vitória (Estrela da
Amadora), João Moutinho marcou um golo
(frente à equipa da Amadora) e manteve o
seu habitual nível exibicional. Ou seja, de
elevado rendimento.
Em Fevereiro, o número 28 dos leões levou
a melhor sobre Bruno Severino (Vitória de
Setúbal) e Paulo Machado (Leixões),
respectivamente segundo e terceiro
classificados desta tabela. 
Vítor Vinha, da Académica, ficou na quarta
posição e Pereirinha, do Sporting, na quinta.
O sexto lugar foi para Fábio Coentrão, do
Nacional da Madeira, o sétimo, para João
Ribeiro, da Naval 1.º de Maio, e o oitavo,
para Ivanildo, da Académica de Coimbra. O
defesa central Rolando, do Belenenses,
ficou em nono e o médio Celestino, do
Estrela da Amadora, fechou o "top ten". 

João
Moutinho

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

João Moutinho (Sporting) 

Bruno Severino (V. Setúbal) 

Paulo Machado (Leixões) 

Vítor Vinha (Académica) 

Pereirinha (Sporting) 

Fábio Coentrão (Nacional) 

João Ribeiro (Naval) 

Ivanildo (Académica) 

Rolando (Belenenses) 

Celestino (E. Amadora)
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Prémio Tsunami
Jogador do Mês

LIGA VITALIS

O defesa do Gil Vicente foi
considerado o melhor jogador
da Liga Vitalis durante o mês
de Fevereiro.

Titular indiscutível na formação gilista,
Pedro Ribeiro, 25 anos, andava a ameaçar
vencer o Prémio Tsunami/Jogador do Mês
quando, em Janeiro, foi terceiro
classificado. Agora, em Fevereiro, fruto de
mais umas belas exibições (um golo, frente
ao Varzim), o número 5 do Gil Vicente não
deu hipóteses à concorrência. 
Com Pedro Ribeiro bem instalado no
primeiro lugar, a segunda posição do Prémio
Tsunami/Jogador do Mês foi para Bock, do
Freamunde. Leandro, do Estoril, completou
o pódio, com a terceira posição.
O quarto lugar foi para o vizelense Riça, e o
quinto para Evandro, do Rio Ave. Seguiram-
se Guga, do Olhanense, e Alexandre, do
Varzim. A oitava posição foi para Roma, do
Beira-Mar, e Miguel Ângelo, do
Portimonense, foi nono classificado. A
fechar a tabela dos dez mais da Liga Vitalis
durante o mês de Fevereiro ficou Rui
Miguel, do Desportivo das Aves.

Pedro
Ribeiro

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Pedro Ribeiro (Gil Vicente)

Bock (Freamunde)

Leandro (Estoril) 

Riça (Vizela)

Evandro (Rio Ave) 

Guga (Olhanense) 

Alexandre (Varzim)

Roma (Beira-Mar)

Miguel Ângelo (Portimonense)

Rui Miguel (Desp. Aves)



Prémio Diadema
Juventude

LIGA VITALIS

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

Pedro Grosso, 21 anos, tem sido uma aposta
regular dos técnicos do Desportivo das Aves
em 2007/08. Formado no clube, Grosso
regressou esta época após empréstimo ao
Leça. Jornada a jornada tem vindo a
demonstrar o seu valor e por várias vezes já
apareceu na tabela do Prémio
Diadema/Juventude (por exemplo, foi
sétimo em Janeiro).
No mês de Fevereiro, Grosso bateu Nuno
Pinto, do Trofense, e Carlos Saleiro, do
Fátima.
Fabeta, do Gondomar, ficou na quarta
posição e Mário Felgueiras, do
Portimonense, fechou o "top five". O sexto
lugar foi para Paulo Arantes, do Gil Vicente,
e o sétimo para João Botelho, do Santa
Clara. Dias, do Penafiel, posicionou-se na
oitava posição e Candeias, do Varzim, na
nona. Por fim, Steven Vitória, do Olhanense,
completou a lista dos dez melhores jovens
jogadores da Liga Vitalis durante o mês de
Fevereiro

Grosso

Classificação
1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º  

8.º 

9.º 

10.º

Grosso (Desp. Aves)

Nuno Pinto (Trofense)

Carlos Saleiro (Fátima)

Fabeta (Gondomar)

Mário Felgueiras (Portimonense)

Paulo Arantes (Gil Vicente)

João Botelho (Santa Clara)

Dias (Penafiel)

Candeias (Varzim)

Steven Vitória (Olhanense)

14
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Prémio Fair Play Colectivo

O que é Nacional é bom

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 

Nacional         - 3 pontos
Benfica          - 4 pontos
FC Porto        - 5 pontos
Naval               - 6 pontos
V. Setúbal       - 7 pontos
P. Ferreira    - 7 pontos
V. Guimarães - 7 pontos
Sporting        - 8 pontos
Marítimo       - 8 pontos
Académica     - 9 pontos
U. Leiria         - 10 pontos
Leixões          - 11 pontos
Sp. Braga       - 12 pontos
Boavista      - 13 pontos
E. Amadora    - 14 pontos
Belenenses    - 15 pontos

Feirense em alta

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 

Feirense         - 4 pontos
Gil Vicente    - 5 pontos
Estoril               - 8 pontos
Portimonense - 8 pontos
Desp. Aves       - 9 pontos
Rio Ave          - 9 pontos
Varzim              - 11 pontos
Vizela         - 11 pontos
Fátima           - 11 pontos
Freamunde    - 12 pontos
Olhanense     - 12 pontos
Trofense           - 13 pontos
Gondomar   - 13 pontos
Beira-Mar        - 14 pontos
Penafiel            - 16 pontos
Santa Clara    - 21 pontos

LIGA VITALISBWIN LIGA
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EVENTO

Pelo quinto ano consecutivo, o
Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF) organizou a Semana
Contra o Racismo e a Violência no
Desporto. O evento decorreu na Praça
do Comércio, em Lisboa, entre 29 de
Fevereiro (data em que se iniciou a 21.ª
jornada dos campeonatos
profissionais) e 6 de Março.
Para o efeito, foi erguida uma tenda,
em forma de bola, com 800 metros
quadrados, e no exterior um campo de
futsal e ainda diversos insufláveis para
várias actividades.
A festa iniciou-se com um cocktail
onde marcaram presença cerca de 150
convidados dos mais variados
quadrantes da sociedade portuguesa,
desde o futebol, à política, moda,
entretenimento e música.
Além dos embaixadores anti-racismo
do SJPF Eusébio e Paulo Sousa, realce
para as presenças de Hilário, Alhinho,
Artur Correia, António Simões, Pedro
Gomes, Paulo Madeira, Tulipa, Oceano,
Silas, Areias, José Couceiro, Manuel
Brito, Cunha Leal, João Malheiro,
Cristina Moller, Diana Chaves, Maya,
Ana Maria Lucas, Paulo Gonzo, Paulo
de Carvalho, Miguel Ângelo dos
Delfins, Pac dos Da Waesel e Toy, entre
muitos outros.
O espaço do evento foi ainda animado
com a transmissão no local, em
directo, dos programas "Lugar Cativo",
do Rádio Clube Português e do "Trio
d'Ataque", da RTP.
Diariamente, a Praça do Comércio
promoveu a festa do futebol. O campo
de futsal foi palco de muitos jogos de
futsal entre várias escolinhas da zona
da Lisboa e até de um desafio entre
ex-jogadores (Emílio Peixe, Rebelo,

Paulo Madeira, José Carlos, José
Couceiro reforçados por Joaquim
Evangelista, presidente do SJPF) e
uma formação de jornalistas. Quem
também não faltou à festa foi a águia
Vitória. O símbolo benfiquista,
acompanhado pelo respectivo
tratador, fez as delícias dos visitantes
da Semana Contra o Racismo e a
Violência no Desporto.
No penúltimo dia do certame, com
vários jogadores na plateia, foi a vez
do SJPF, a Secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto e o Instituto
do Desporto de Portugal (IDP)
assinarem um protocolo no âmbito do
programa Novas Oportunidades.
José Moreira, guarda-redes do
Benfica, e um dos rostos do programa,
não faltou à cerimónia. Além de
Moreira, a Semana Contra o Racismo e
a Violência no Desporto recebeu ainda
a visita de outro jogador do Benfica:
Nuno Gomes. O internacional
português, acompanhado pelo irmão
Tiago Ribeiro, alegrou os fãs com

autógrafos e elogiou a iniciativa do
SJPF.
Também o Vitória de Setúbal quis
marcar presença. Os futebolistas
Marco Tábuas, Bruno Gama, Eduardo,
Cláudio Pitbull, Hugo e Filipe
Gonçalves, acompanhados pela equipa
técnica liderada por Carlos Carvalhal e
por alguns dirigentes do clube sadino,
deslocaram-se à Praça do Comércio
para visitarem o espaço e ainda
distribuíram autógrafos.
A tenda gigante foi ainda palco de uma
iniciativa inédita em Portugal. Pela
primeira vez, um agente desportivo, no
caso, o SJPF, promoveu um encontro
com elementos das claques dos
clubes portugueses. Directivo Ultras
XXI (Sporting), Frente Leiria (U. Leiria),
Fúria Azul (Belenenses), Mancha
Negra (Académica), VIII Exército (V.
Setúbal e Diabos Vermelhos (Benfica)
não faltaram à chamada.
Por fim, a festa encerrou com a entrega
de troféus às equipas das escolinhas
que disputaram o torneio de futsal.

Semana Contra o Racismo e a
Violência no Desporto
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No exterior da tenda, várias escolinhas disputaram um torneio de futsal

José Carlos e Paulo Madeira                            Artur Correia                        Manuel Brito                                       José Couceiro

Silas e dois companheiros do Belenenses                                   Túlipa também não faltou à festa 

Pedro Gomes                                                                                                       Paulo Sousa e Cristina Moller
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EVENTO

Malheiro, Diana Chaves e Pedro Gomes muito bem acompanhados                            Oceano solidário com a campanha
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Alhinho entrevistado para o programa "Lugar Cativo", do RCP António Simões

Evangelista recebeu Eusébio                                                                             Hilário à conversa com Eusébio

Luís Sardinha, presidente do IDP Jogo entre ex-jogadores e jornalistas 
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Nuno Gomes e um fã                                       Técnico e jogadores do O. Moscavide          Nuno Gomes e o SJPF

O Vitória de Setúbal e o SJPF Marco Paulo (E. Amadora)

Técnico e jogadores do Mafra                                        O V. Setúbal fez as delícias da criançada

Programa da RTP "Trio d' Ataque"                                                                                              Moreira, Laurentino Dias e Joaquim Evangelista
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Esperava qque oo VV. SSetúbal
estivesse aa rrealizar uuma éépoca ttão
boa?
Sinceramente  não,  mas  a  equipa  tem
estado  bem,  temos  feito  bons  jogos,  e
os  resultados  têm  surgido  com
naturalidade.  

A nnível ppessoal, ttem eestado eem
grande. SSonha ccom uuma cchamada àà

Selecção?
Felizmente  tenho  realizado  um  bom
trabalho.  A  Selecção  é  sempre  um
objectivo  mas é  algo  que  não  passa  só
por  mim.  Compete-mme  trabalhar  para
um  dia  ser  chamado  à  Selecção
Nacional.  

Qual oo mmomento mmais ffeliz ee oo
mais ttriste dda ssua ccarreira? 

Penso  que  estou  a  atravessar  o
momento  mais  feliz  da  minha  carreira.
Já  o  mais  triste foi  a  descida  de
divisão  com  o  Beira-MMar.

Qual oo ttreinador qque mmais oo
marcou? 
Carlos  Carvalhal.

Teve oou ttem aalgum íídolo? 
Preud'Homme  sempre  foi  a  minha
referência.

Os eex-jjogadores ddevem oocupar
lugares dde ddestaque nno ddirigismo
desportivo? 
Acho  que  sim.  Com  os  conhecimentos
que  vão  adquirindo  ao  longo  da  sua
carreira  têm  mais  noção  daquilo  que
os  jogadores  precisam.  Por  isso,
penso  que  fazem  falta  ao  dirigismo.

Já ppensou nna ffase ppós-jjogador dde
futebol?
Ainda  não.  Para  já  estou  empenhado  a
100  por  cento  na  minha  carreira  de
jogador  profissional  e  em  muitos
títulos.  

Os jjogadores, qque pprecisem, ddevem
aderir aao PPrograma NNovas
Oportunidades?
Sem  dúvida.  Eu  próprio  irei  procurar
informar-mme  sobre  o  Programa  Novas
Oportunidades  já  que  considero  que  é
uma  boa  opção  para  os  jogadores.  

Existe rracismo nno ffutebol? 
É  algo  que  não  se  limita  ao  futebol.
Não  se  pode  dizer  que  só  há  racismo
no  futebol  por  causa  de  alguns
"atrasados  mentais".  É  um  problema
transversal  à  sociedade.

Como ttem vvisto oo ttrabalho ddo
Sindicato ddos JJogadores? 
Tem  feito  um  excelente  trabalho.  É
bom  para  os  jogadores  ter  um  ponto
de  referência  que  nos  possa  informar
e  elucidar  sobre  alguns  dos  problemas
da  profissão.  

Já aalguma vvez rrecorreu aao
Sindicato? 
Felizmente  não.

Se ppudesse oo qque mmudava nno
futebol pportuguês? 
As  mentalidades.    

ENTREVISTA

"A Selecção é um dos
meus objectivos"
Eduardo tem sido uma das figuras da presente Liga. O
guardião do Vitória de Setúbal diz mesmo que está a
atravessar o melhor momento da sua carreira e não esconde
que ambiciona ser chamado à Selecção Nacional. Elege o
belga Preud'Homme como referência e defende a presença
de mais ex-jogadores no dirigismo desportivo.

Eduardo (V. Setúbal)
Idade - 25 anos (19-09-1982)
Naturalidade - Mirandela
Clubes - Sporting de Braga, Beira-Mar
e Vitória de Setúbal





22

João Pedro
(Gil Vicente)
Idade  27 anos (15/08/1980)

Naturalidade Famalicão
Clubes Leça, Famalicão,
Estoril e Gil Vicente

1 - Ser um bom amigo.
2 - Não gostar de perder.
3 - Paolo Maldini.
4 - Ténis.
5 - Paella de marisco.
6 - BMW.
7 - Caraíbas.
8 - Cinema.
9 - "John Q".
10 - Denzel Washington e 

Julia Roberts.
11 - Música portuguesa.

Rui Borges 
(Trofense)
Idade  34 anos (14/12/1973)

Naturalidade Lisboa
Clubes  Casa Pia, Boavista,
Ac. Viseu, U. Lamas,
Alverca, Belenenses, E.
Amadora e Trofense

1 - Persistência.
2 - Teimosia.
3 - Diego Maradona.
4 - Atletismo e natação.
5 - Frango de fricassé.
6 - Audi.
7 - Maldivas.
8 - Cinema e música.
9 - "Era uma vez na 

América".
10 - Robert De Niro e Meryl 

Streep.
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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Gaspar 
(Rio Ave)
Idade  32 anos (01/06/1975)

Naturalidade Santo Tirso 
Clubes  Trofense, Tirsense,
V. Setúbal, FC Porto, Leça,
Alverca, P. Ferreira, Gil
Vicente, Ajaccio (França),
Belenenses e Rio Ave

1 - Compreensivo.
2 - Teimosia.
3 - Diego Maradona.
4 - Basquetebol, andebol e 

ténis.
5 - Arroz de cabidela.
6 - Ferrari.
7 - Em casa com a família.
8 - Jardinagem.
9 - "Dr. Jivago".
10 - Sean Connery e 

Catherine Zeta Jones.
11 - U2.

Carlos Carvalhal
(treinador do V. Setúbal)
Idade 42 anos (04/12/1965)

Naturalidade Braga
Clubes  Sp. Espinho,
Freamunde, Vizela, Desp.
Aves, Leixões, V. Setúbal,
Belenenses, Sp. Braga e
Beira-Mar

1 - Auto-confiança.
2 - Teimosia.
3 - Eusébio.
4 - Râguebi.
5 - Papas de sarrabulho.
6 - Mercedes.
7 - Ofir, Esposende.
8 - RPM e Body Pump.
9 - "Balas e bolinhos - O 

regresso".
10 - António Melo e 

Maria Ruef.
11 - João Pedro Pais..

Bruno Paixão
(árbitro da AF Setúbal)
Idade  33 anos (18/05/1974)

Naturalidade Lisboa
Profissão  Engenheiro

1 - Ser bom pai.
2 - Teimosia.
3 - Diego Maradona.
4 - Natação, BTT e 

"jogging".
5 - Feijoada.
6 - Audi Q7.
7 - Angra dos Reis, Brasil.
8 - Cinema.
9 - "Braveheart".
10 - Mel Gibson e Angelina 

Jolie.
11 - U2.
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INCUMPRIMENTO

Crise em Famalicão
Atento ao drama dos vários meses de
subsídios em atraso, o SJPF, através
de Joaquim Evangelista, deslocou-se a
Famalicão para prestar apoio humano,
financeiro e jurídico aos atletas do
clube famalicence.
O presidente do SJPF reuniu com os
jogadores para ficar ao corrente de
toda a situação e para, em conjunto,
serem definidos os passos a seguir.
Além de entregar 350 euros do Fundo
de Solidariedade do SJPF a cada
jogador, o SJPF ficou ainda incumbido
de falar com os presidentes da
Federação Portuguesa de Futebol, da
Associação de Futebol de Braga e da
Câmara Municipal de Famalicão.
Após o encontro, Joaquim Evangelista
alertou para a "situação dramática"
que vive o FC Famalicão e lamentou
que os responsáveis políticos e
desportivos assistam sem se
manifestar à "morte lenta" de um
clube histórico.
"A situação é dramática. A Comissão
Administrativa está demissionária e o
presidente recusa-se a aparecer. As
instalações estão degradadas e
votadas ao abandono. Estamos a
assistir à morte lenta de um clube de
referência do desporto português. Os
futebolistas do clube estão
completamente abandonados e a
Câmara Municipal, a Associação de
Futebol de Braga e a própria

Federação nada fazem para ajudar a
resolver o problema", afirmou.
Evangelista considera que "é preciso
que os nossos responsáveis políticos e
desportivos estejam atentos para
evitar que se repita este tipo de
situações, que já aconteceram no
Alverca, Salgueiros, Farense ou
Ovarense, entre outros".
Além dos vários meses de subsídios
em atraso (em alguns casos de oito),
os jogadores do FC Famalicão
denunciaram o "desinteresse do
presidente do clube [Carneiro da
Silva] face aos problemas do grupo de
trabalho", "as dificuldades dos
jogadores para se deslocarem e
alimentarem" e a "falta de médico e de
material nos treinos da equipa".
Entretanto, realizou-se uma
Assembleia Geral extraordinária no
passado dia 29 de Fevereiro. Foi
então deliberado a realização de duas
reuniões magnas. A primeira, com
vista à apresentação das contas por
Carneiro da Silva (presidente
demissionário da Comissão
Directiva). A segunda, para tentar
encontrar um candidato que garanta
a sobrevivência do clube.
Refira-se que Carneiro da Silva
abandonou o cargo há cerca de três
meses mas só se demitiu
formalmente na véspera da
assembleia geral.
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ENCONTRO

Numa iniciativa inédita a nível
nacional, o SJPF patrocinou uma
reunião informal com várias claques
de clubes portugueses.
No espaço que acolheu a Semana
Contra o Racismo e a Violência no
Desporto, o SJPF reuniu com
representantes do Directivo Ultras XXI
(Sporting), Frente Leiria (U. Leiria),
Fúria Azul (Belenenses), Mancha Negra
(Académica), VIII Exército (V. Setúbal) e
Diabos Vermelhos (Benfica).
Para Joaquim Evangelista, o encontro
valeu "pela acção pedagógica" e por

mostrar o "caminho a seguir" já que
permite o diálogo "mais próximo e
sem pressões". O presidente do SJPF
adiantou que não estiveram presentes
mais claques por motivos de
disponibilidade mas que nenhuma das
claques contactadas "se recusou ao
diálogo" e que, proximamente, serão
agendadas reuniões com claques que
estiveram ausentes.
Evangelista reforçou a ideia de que
"não vamos ter os problemas
resolvidos em uma semana ou duas,
nem em meio ano ou um ano mas é

essencial falar" e considerou a reunião
"mais positiva e catalisadora que
manifestações de reprovação pública,
sem mais". O presidente do SJPF
acrescentou que "tem verificado muito
preconceito em relação às claques" e
que neste encontro "ouviu um
discurso directo, sério e honesto" e
que os representantes das claques
revelaram "um nível de discussão
elevado e com sentido do seu papel".
As claques presentes apelidaram de
"excelente" a iniciativa do SJPF e
apelaram para que este tipo de
reuniões seja seguida por "todos os
agentes desportivos". Acrescentaram
ainda de que "as pessoas não podem
ter receio de consultar as claques, não
podem ver as claques como algo
marginal, devem vê-las como algo
essencial do futebol, como os
jogadores, e nesse aspecto o nosso
interesse é comum, pois todos
queremos o bem do futebol
português".
Joaquim Evangelista revelou por fim
que apresentará algumas das queixas
das claques à comissão de ética do
Conselho Nacional de Desporto.

SJPF dialoga com claques
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CLAQUES

Mancha Negra (Académica)

O SJPF e os representantes de algumas claques de clubes portugueses

VIII Exército (V. Setúbal)

Fúria Azul (Belenenses)Frente Leiria (União de Leiria)Directivo Ultras XXI (Sporting)

Diabos Vermelhos (Benfica)
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BWIN LIGA

Nome Bruno Eduardo Regufe Alves
Clube FC Porto
Posição Defesa central
Naturalidade Porto

Estreia na I Divisão V. Guimarães, 3 - Farense, 1 (18/01/2002)
Títulos Campeão de Portugal em 2005/06 e em 2006/07; Taça
de Portugal em 2005/06
Internacionalizações - 9; 1 golo

Carreira
1999/00 - FC Porto B (2 jogos)
2000/01 - FC Porto B (36 jogos, 6 golos)
2001/02 - FC Porto B (17 jogos, 2 golos)
2001/02 - Farense (15 jogos)
2002/03 - Farense (31 jogos, 3 golos)
2003/04 - V. Guimarães (25 jogos, 1 golo)
2004/05 - AEK (27 jogos)
2005/06 - FC Porto (7 jogos)
2005/06 - FC Porto B (2 jogos)
2006/07 - FC Porto (28 jogos, 2 golos)
2007/08 - FC Porto

RUMO AO EURO 2008

Petit é um verdadeiro "pitbull". Lutador incansável, dá tudo por tudo
no meio-campo e não dá um milímetro que seja para que os seus
adversários joguem à vontade. É uma voz de comando dentro do
relvado e ainda atemoriza as balizas adversárias graças ao seu forte
remate de longa distância.

Defesa central muito duro, Bruno Alves é um jogador que não vira a
cara à luta. É forte no um para um e implacável no jogo aéreo.
Devido ao seu grande poder de impulsão raramente perde uma bola
nas alturas. É frequente vê-lo na grande área adversária nos lances de
bola parada. 

Nome Armando Gonçalves Teixeira "Petit"
Clube Benfica
Posição Médio
Naturalidade Estrasburgo (França)

Estreia na I Divisão Gil Vicente, 3 - Campomaiorense, 0
(22/08/1999)
Títulos Campeão de Portugal em 2000/01 e em 2004/05; Taça
de Portugal em 2003/04; Supertaça de Portugal em 2005/06
Internacionalizações - 53; 4 golos

Carreira
1995/96 - Esposende (26 jogos, 1 golo)
1996/97 - Gondomar (13 jogos, 2 golos)
1997/98 - U. Lamas (31 jogos, 3 golos)
1998/99 - Esposende (30 jogos, 3 golos)
1999/00 - Gil Vicente (30 jogos, 4 golos)
2000/01 - Boavista (26 jogos, 3 golos)
2001/02 - Boavista (25 jogos, 4 golos)
2002/03 - Benfica (25 jogos, 2 golos)
2003/04 - Benfica (23 jogos)
2004/05 - Benfica (29 jogos, 2 golos)
2005/06 - Benfica (30 jogos, 3 golos)
2006/07 - Benfica (24 jogos, 4 golos)
2007/08 - Benfica

Data de nascimento
25/09/1976
Altura 1,78 m
Peso 68 kg

Passaporte
Data de nascimento
27/11/1981
Altura 1,87 m
Peso 83 kg

Passaporte
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O QUE DIZ A LEI

No dia 30 de Janeiro do corrente ano,
o Tribunal Arbitral do Desporto
proferiu uma decisão, em sede de
recurso, de uma decisão da Câmara de
Resolução de Litígios da FIFA.
Nenhuma das partes se conformou
com a decisão do DRC e todas
interpuseram recurso para o TAS.
As partes em confronto eram o
anterior clube, "Hearts", o clube para o
qual o jogador se transferiu, "Wigan", e
o próprio jogador.
A questão jurídica em apreço consistia
no apuramento do valor
indemnizatório a pagar pelo jogador
em caso de rescisão unilateral de
contrato ao abrigo do art.º 17 do
regulamento internacional de
transferências.
Como é sabido o preceito em apreço
permite que o jogador rescinda o seu
contrato de trabalho depois de
terminado o "período protegido" que,
igualmente nos termos das
"definições" do citado Regulamento, é
de três anos ou três épocas completas
(o que ocorrer primeiro) se o contrato
tiver sido assinado antes do 28.º
aniversário ou de dois anos ou duas
épocas desportivas (o que ocorrer
primeiro) se o contrato for assinado
após o 28.º aniversário.
Uma breve nota para referir que este
regime foi introduzido no regulamento
internacional de transferências em
Setembro de 2001 decorrente de um
processo negocial verificado à data
entre a FIFA, a FIFPro e a Comissão
Europeia, em que se discutia a
estabilidade contratual versus a
liberdade do jogador profissional
enquanto trabalhador.
O jogador profissional de futebol
Andrew Webster tinha celebrado o seu
contrato de trabalho após os 28 anos

de idade e, à data da rescisão do
mesmo, encontrava-se fora do período
de estabilidade.
Encontrando-se numa situação de
conflitualidade com o clube, uma vez
que este pretendia a prorrogação do
vinculo, proposta não aceite pelo
jogador, procedeu Webster à rescisão
do seu contrato de trabalho, sendo
que quando o fez havia já ultrapassado
o prazo de 15 dias definido no citado
art.º 17 n.º 3 para proceder à
notificação do clube (15 dias após a
realização do último jogo da época).
O DRC chamado a pronunciar-se em
primeira-mão sobre esta questão
admitiu a inscrição do jogador pelo
novo clube (Hearts) e relegou a
definição da indemnização para
momento ulterior.
E, por decisão proferida em Abril de
2007, considerou que o jogador havia
rescindido o seu contrato sem justa
causa e condenou-o no pagamento de
625 mil libras correspondentes, entre
outros factores de ponderação, à
média dos salários até ao final do
contrato bem como dos salários
auferidos no primeiro ano de contrato
com o Wigan multiplicado pelo factor
1.5.
Procedeu, ainda, o DRC à aplicação de
uma medida disciplinar qual seja a
suspensão do jogador pelo período de
15 dias.
Procurar-se-á, na análise da presente
decisão, dar uma visão objectiva do
acórdão proferido abstendo-se de
qualquer opinião pessoal sobre as
questões jurídicas objecto do acórdão
em análise bem como de outras com
ela conexas.

Quanto à questão de fundo temos que
sobre ela repete-se todos os

intervenientes interpuseram recurso
para o Tribunal Arbitral do Desporto,
formulando os seguintes pedidos:

1) Wigan e Andrew Webster   
Anulação da decisão do DRC e
substituição do montante de 625 mil
libras por valor não superior aos
salários devidos até final do contrato
de trabalho;

2) Hearts
Anulação da decisão do DRC e
condenação solidária do jogador e do
clube no pagamento de indemnização
definida de acordo com o estipulado
no art.º 17 n.º 1, no valor global de
4.680.508,96 libras descriminada nos
seguintes termos:
- Perda de valor de transferência do
jogador - 4 milhões de libras
- Valor devido até final do contrato -
199,976 libras
- Lucro do jogador com o novo
contrato - 330.524 libras
- Honorários e despesas gastos -
80.008,96 libras
- Prejuízos desportivos e comerciais -
70.000 libras

O Tribunal Arbitral, sumariando as
questões mais relevantes do Acórdão,
decidiu nos seguintes termos:

1 - Lei Aplicável 

a) Regulamentos FIFA na
determinação do montante da
compensação devida ao Hearts;
b) Lei suíça na interpretação dos
Regulamentos FIFA e da decisão do
DRC objecto do recurso;
c) Lei escocesa se o Tribunal
considerar que esta poderá ser
relevante na aplicação conjunta com
os regulamentos FIFA na
determinação do montante
indemnizatório.

2 - Mérito da Causa

a) Validade da Decisão do DRC
O clube Wigan invocou a falta de
fundamentação da decisão do DRC,
obrigatória nos termos art.º 13.º n.º 4
do Regulamento de procedimento da
Comissão do Estatuto do Jogador e da
Câmara de Resolução de disputas.
O Tribunal Arbitral considerou
procedente esta argumentação pois
entendeu que, não obstante a decisão
objecto do recurso ter enunciado

O caso Andrew Webster
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alguns dos critérios definidos pelo
art.º 17 do Regulamento para a
determinação da compensação, numa
análise final não é possível entender
qual o critério utilizado na
determinação do "quantum"
indemnizatório. O Tribunal referiu que
não existiu indicação do método e
valores tomados em consideração
pelo DRC para chegar ao montante
indemnizatório de 625 mil libras.
Nestes termos o Tribunal entendeu
que a decisão em recurso era inválida
pelo que deveria ser proferida nova
decisão para determinar o nível de
compensação a ser pago com base no
já citado art.º 17.

b) Valor da compensação devido ao
Hearts

a) Factos Assentes:

1 - O jogador rescindiu unilateralmente
o seu contrato de trabalho nos termos
definidos no art.º 17 do regulamento
em apreço;
2 - Consequentemente, o único ponto
controvertido é o valor da
compensação devida nos termos do
referido art.º 17;
3 - O valor de 150 mil libras é aceite
por todas as partes envolvidas como o
valor devido até ao final do contrato;

b) Interpretação e aplicação do artigo
17.º

Começou o Tribunal, por definir os
critérios de interpretação, de acordo
com a Lei suíça, enunciando o sentido
literal do artigo e caso este não fosse
claro o recurso a outras disposições
regulamentares da FIFA, o seu
elemento teleológico e as razões
históricas para a sua adopção.

O art.º 17.º refere-se a três categorias
ou factores para definição do
montante indemnizatório, a saber:
- Lei nacional aplicável
- Especificidade do desporto
- Outros critérios objectivos (ex:
remuneração e outros benefícios
pagos ao jogador, termos do actual e
novo contrato, tempo restante do
contrato até um máximo de cinco
anos, custos e despesas incorridos
pelo clube anterior etc.)

No que toca à Lei nacional o Tribunal
entendeu que a lei escocesa não era
aplicável pois a posição do clube
assentou em regras e princípios gerais
da lei escocesa aplicáveis a prejuízos
por incumprimento contratual, sendo

que tal normativo não teria aplicação
ao caso em apreço atenta a
especialidade do trabalhador, as
particularidades do mercado do
futebol e o regime especifico definido
pelo art.º 17.

Relativamente à especificidade do
desporto entendeu o Tribunal, numa
visão histórica do art.º 17.º, que deveria
existir um equilíbrio entre a estabilidade
contratual e a liberdade do jogador, ou
seja, deveriam ser encontradas
soluções para o bem do futebol que
conciliassem de maneira justa os vários
e por vezes contraditórios interesses de
clubes e jogadores.

No que toca aos demais critérios, e
procurando sintetizá-los, enunciou o
Tribunal as seguintes premissas:
- Tendo em consideração que o art.º
17.º é aplicado quer a clubes quer a
jogadores o sistema de compensação
deste artigo deve ser interpretado de
forma e evitar favorecer clubes ou
jogadores.
- A estabilidade contratual é defendida
através do "Período protegido" sendo
certo que nenhuma rescisão de
contrato é permitida no decurso de
uma época desportiva.
- O valor indemnizatório deverá ser
calculado em termos de clubes e
jogadores serem colocados em
absoluto pé de igualdade.
- O valor indemnizatório a pagar deve
ser o mais previsível possível

Entrando na análise do caso concreto,
e no que toca ao valor peticionado
pelo Hearts de 4 milhões de libras
como "valor de mercado do jogador",
decidiu-se que inexistia qualquer
fundamento económico, moral ou
legal para a sua atribuição.

Entendeu o Tribunal que, numa
perspectiva puramente económica, não
havia razão para crer que o valor de
mercado do jogador se devia mais ao
treino prestado pelo clube do que ao
esforço, disciplina e talento natural do
jogador. Foi ainda referido que um
estudo empírico demonstra que um
jogador talentoso e esforçado são mais
importantes do que o treino que esse
mesmo jogador possa receber.
Segundo a decisão em apreço, é claro
que o clube não pode assumir-se como
a única fonte de sucesso do jogador e
dessa forma reclamar a integralidade
do valor de mercado do jogador.
Sobre esta temática referiu-se,
também, que a aceitar-se a tese do
Hearts (responsabilidade exclusiva

pela valorização do jogador) poderiam
também ser responsabilizados os
clubes pela sua desvalorização. E,
nesta medida, tinham os jogadores
legitimidade para reclamar a sua
desvalorização decorrente de diversos
factores como o facto de terem sido
suplentes ou terem sido treinados por
técnicos incompetentes.

Relativamente ao valor de 75 mil libras
pedido pelo Hearts a título de
reembolso pelo valor dispendido na
compra do jogador foi, igualmente,
indeferido uma vez que, o valor de
amortização já havia sido efectuado,
pois o jogador já tinha cumprido os 4
anos iniciais de contrato.

Referiu, ainda, o Tribunal não estar
convencido da admissibilidade de o
clube poder reclamar tal valor após o
período protegido a não ser que tal
compensação estivesse prevista
contratualmente.

Entre os outros critérios de
compensação enunciados no artigo 17.º,
o Tribunal considerou que a
remuneração e outros benefícios
devidos ao jogador na vigência do novo
contrato não seria o critério mais
ajustado para definir o montante da
compensação após o período protegido.
Ao invés, considerou, mais ajustado
tomar em consideração o facto de se
estar perante um contrato a termo e
nessa medida jogador e clube terem
uma legítima expectativa de o
contrato terminar no final do
respectivo prazo.
Nestes termos o jogador teria o direito
a receber os salários até final de
contrato em caso de rescisão
unilateral de contrato pelo clube tendo
o clube direito a receber igual valor.
Este critério tem a vantagem de,
indirectamente, definir o valor do
jogador pois se o nível da sua
remuneração for elevado será,
igualmente, elevado o valor da
indemnização.

Em face de todas as razões
expendidas o Tribunal considerou que
o valor da indemnização a pagar
solidariamente pelo Wigan e pelo
jogador ao Hearts era o valor
remanescente do contrato no
montante de 150 mil libras, acrescida
de juros à taxa de 5 por cento a contar
do dia seguinte à rescisão do contrato
(01/07/2006).

João Nogueira da Rocha 
(membro do TAS)
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ESPERANÇA

Filho de Joaquim Pereirinha - ex-jogador de Benfica, Amora,
Belenenses e Farense, e antigo treinador dos juniores da formação
da cruz de Cristo -, o pequeno Bruno iniciou a carreira
precisamente nos escalões jovens da turma de Belém. 
Depois de sete anos no Restelo, Bruno Pereirinha ingressou no
Sporting, onde permaneceu três anos na formação. Em Alcochete
sagrou-se campeão nacional de juvenis e juniores.
Ainda com idade de júnior, em 2006/07, foi emprestado ao Olivais
e Moscavide. Seis meses depois, no mercado de Janeiro, foi
chamado por Paulo Bento para reforçar o plantel principal do
Sporting. A 13 de Janeiro de 2007, o internacional sub-21 estreou-
se na Bwin Liga, curiosamente, no Belenenses-Sporting.
Embora seja construtor de jogo por vocação, o técnico leonino tem
utilizado Bruno na faixa direita do meio-campo. Mas o número 25
dos leões - o antigo número de João Vieira Pinto - tem dado
mostras de que não é só naquela posição que pode render. Na
presente época, Paulo Bento lançou-o como defesa direito, em
Alvalade, no jogo com o FC Porto. Bruno Pereirinha - fez 20 anos
a 2 de Março - realizou uma exibição notável.
A velocidade (não só a correr, como a executar), a capacidade
técnica, o passe e a criatividade que coloca no seu jogo e no da
equipa são os seus pontos fortes. Deco, do Barcelona, e Lampard,
do Chelsea, são as referências de Bruno Pereirinha, um jogador
com um futuro risonho e que paulatinamente está a conquistar o
seu espaço.

Natural do Porto, Paulo Ricardo Ribeiro Jesus Machado nasceu a
31 de Março de 1986. Produto dos escalões de formação do FC
Porto, Paulo Machado é irreverente nos relvados e - diz quem o
conhece - bem disposto fora deles. Quem não se lembra do seu
cabelo louro platinado, antes de conquistar o título de campeão
europeu de sub-17, em Viseu?
Ano após ano foi acumulando internacionalizações nas selecções
mais jovens. Por agora, está na dos sub-21, orientada por Rui
Caçador.
No plano internacional tem como ídolos o francês Claude
Makélélé, do Chelsea, e Zinedine Zidane (já retirado do futebol
profissional).
José Mourinho permitiu-lhe a estreia na equipa principal do FC
Porto num jogo a contar para a Taça de Portugal - perante o
Vilafranquense - e ainda que participasse no encontro que marcou a
inauguração do Estádio do Dragão, contra o Barcelona.
Em 2004/05 integrou o plantel principal do FC Porto (foi utilizado
em quatro jogos tendo a estreia ocorrido a 15 de Janeiro de 2005,
frente à Académica). Na época seguinte foi cedido ao Estrela da
Amadora - onde marcou um golo "à Maradona" - e na temporada
posterior à União de Leiria. Tanto na Amadora como em Leiria foi
sempre titular.
Na presente época foi emprestado ao vizinho Leixões. Com a
camisola número 6 do clube de Matosinhos, Paulo Machado tem
brilhado no centro do terreno. Por isso, sem surpresa, conquistou a
titularidade e é um dos jogadores mais utilizados do plantel.

Técnica apurada

Pereirinha

Paulo Machado
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GALERIA

Sporting 1, Bolton 0 (Taça UEFA) Paulo Madeira e família em "A tua cor é a tua paixão"  

Jantar entre vários ex-jogadores da Académica Quim numa acção de solidariedade

FC Porto 1, Schalke 04 0 (1-4 g.p.) (Champions) Getafe 1, Benfica 0 (Taça UEFA)
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FUTSAL

Portugal necessita de eliminar a Eslovénia
no "play-off" para marcar presença no
Campeonato do Mundo de futsal que será
disputado no Brasil, entre 30 de Setembro
e 19 de Outubro. 
A primeira-mão com a Eslovénia jogar-se-á
entre 31 de Março e 2 de Abril, e a segunda,
em Portugal, entre 14 e 16 de Abril.
Orlando Duarte, seleccionador nacional de
futsal, confia no apuramento de Portugal.
"Iremos sempre lutar para estar na fase
final no Brasil. É esse o objectivo temos
apontado e que, com certeza, iremos
alcançar", afirmou.
Para garantir presença no "play-off", a
Selecção Nacional venceu o Grupo 9 da
fase de qualificação, disputado na Turquia,
entre 28 de Fevereiro e 2 de Março. Com
três vitórias (4-0 à Letónia, 3-0 à
Eslováquia e 3-2 à Turquia) em igual
número de jogos, Portugal garantiu o
passaporte para o encontro decisivo perante
a Eslovénia. 
Até ao momento, Portugal e Eslovénia já
se defrontaram duas vezes (em Dezembro
de 2005). Em ambos os desafios, de
carácter particular, a equipa das Quinas

levou a melhor. O primeiro encontro foi
disputado em Kobarid e terminou com a
vantagem mínima, graças a um golo de
Ricardinho. Já o segundo foi realizado em
Zelezniki e Portugal ganhou por 2-0, com
golos de André Lima e Ricardinho.
Recorde-se que a competição a desenrolar
no Brasil apresentará algumas novidades.

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

Mundial passa pela Eslovénia
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NOTÍCIAS

O Sindicato dos Jogadores Profissionais
de Futebol (SJPF), a Secretaria de
Estado da Juventude e do Desporto
(SEJD) e o Instituto do Desporto de
Portugal (IDP) assinaram a 5 de Março,
em Lisboa, no local que acolheu a
Semana Contra o Racismo e a Violência
no Desporto, um contrato no âmbito do
programa Novas Oportunidades.
Com vários jogadores na plateia,
Joaquim Evangelista, pelo SJPF,
Laurentino Dias, pela SEJD, e Luís
Sardinha, pelo IDP - acompanhados
por José Carlos, da direcção do SJPF,
e por Moreira, jogador do Benfica -,
assinaram o documento e realçaram a
importância do momento.
Joaquim Evangelista revelou que
dezenas de futebolistas já aderiram ao
programa e lembrou que "a classe de
futebolistas é de desgaste rápido e de
curta duração e de que é preciso ter
habilitações para encarar o futuro pois
muitos dos jovens não concluem o 9.º
nem o 12.º ano de escolaridade".
O SJPF - com José Carlos como
"ponta-de-lança" - será a entidade
responsável pela promoção e incentivo
do programa junto dos jogadores de
futebol. Para o efeito, criou uma Linha
Verde (800 207 834) - chamada grátis

- para esclarecimento de dúvidas.
Laurentino Dias, secretário de Estado
da Juventude e do Desporto, alertou
para que os jogadores "concluam os
estudos e tenham habilitações para se
defenderem da vida de uma maneira
mais consistente e capaz".
Moreira - um dos rostos do programa -
explicou por que razão aderiu ao
Novas Oportunidades. "Fui obrigado a

deixar os estudos por causa do
futebol, quando tinha 17 anos. Este
programa fez-me olhar para a
necessidade de completar os estudos.
Quero acabar o 12.º ano, porque o
futuro está perto e sei que a carreira
de futebolista é curta", afirmou,
lançando o repto para que "o maior
número possível de jogadores" adira à
iniciativa.

Programa Novas Oportunidades
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João Pinto rescinde com Sp. Braga
João Vieira Pinto deu por terminada a carreira de futebolista em Portugal. Por
mútuo acordo, o jogador rescindiu contrato com o Sporting de Braga.
Aos 36 anos, João Vieira Pinto - que exerce o cargo de vice-presidente da
Direcção do SJPF - prosseguirá a sua brilhante carreira no estrangeiro. Para já,
estuda propostas de clubes que competem nos campeonatos dos Estados
Unidos da América e do Médio Oriente.
Formado nas escolas do Boavista, João Pinto estreou-se, com 17 anos, na
Primeira Divisão (1988/89). Além do Boavista jogou ainda no Atlético Madrid B,
no Benfica, no Sporting e no Sporting de Braga. Foi campeão nacional pelos dois
clubes de Lisboa.

Bosingwa e Rui Costa distinguidos
FC Porto e Benfica organizaram as respectivas galas anuais que premeiam os
futebolistas que, entre outros, mais se distinguiram no ano de 2007.
Na festa dos Dragões de Ouro, que decorreu no Casino da Póvoa de Varzim, as
honras foram para os jogadores José Bosingwa e Helton. O defesa foi
considerado o Futebolista do Ano enquanto o guarda-redes foi eleito o Atleta do
Ano.
Já na Gala do 104.º aniversário do Benfica, no Casino do Estoril, Rui Costa foi
eleito o Futebolista do Ano, David Luiz, a Revelação do Ano e José Henrique -
conhecido por "Zé Gato" - recebeu o Prémio Carreira.

Belenenses de luto
Faleceu no passado dia 26 de
Fevereiro, vítima de doença
prolongada, Cabral Ferreira, presidente
da Sociedade Anónima Desportiva do
Belenenses.
Armando José Cabral Ferreira, 56
anos, faleceu no Hospital dos Serviços
de Assistência Médica e Social
(SAMS) dos Bancários do Sul e Ilhas,
em Lisboa, onde estava internado
desde há alguns dias. O funeral
realizou-se no cemitério do Lumiar.
Engenheiro electrotécnico, gestor de
empresas e docente, Cabral Ferreira
dedicou grande parte da sua vida ao
Belenenses. Foi seccionista para a
ginástica, director para as
modalidades amadoras, vice-
presidente, presidente do clube (entre
2005 e 2008) e presidente da SAD
(entre 2006 e 2008).

SJPF de parabéns

O Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol celebrou no
passado dia 23 de Fevereiro o seu 36.º
aniversário.
Desde a sua constituição, em 1972, até
aos dias de hoje, o SJPF nunca parou
de evoluir e de assumir, com
intransigência, a defesa do profissional
de futebol e do próprio futebol. A
estrutura sindical ganhou peso
institucional, assumindo-se como
interlocutor válido junto das entidades
desportivas organizadoras das
competições, do Estado e dos
restantes agentes do futebol
português. A todos aqueles que
contribuíram e contribuem de forma
efectiva para o engrandecimento do
SJPF e dos profissionais de futebol o
nosso Obrigado.

NOTÍCIAS
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